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Útdráttur 

Framboð af matvöru er gríðarlegt og því hafa neytendur úr mörgu að velja. Hegðun 

neytenda og hvernig þeir taka kaupákvarðanir er mikilvægur þáttur markaðsfræðinnar. 

Margir þættir hafa áhrif á hvaða vörur neytendur velja fram yfir aðrar en það getur verið 

erfitt að komast að því hvaða þættir skipta mestu máli hjá hverjum og einum. Markmið 

verkefnisins var að komast að því hvaða þættir hafa áhrif á kauphegðun fólks á 

matvörumarkaði. Fjallað verður um neytendahegðun, kauphegðun og áhrifaþætti 

kauphegðunar í fræðilega kaflanum. Þar að auki verður rætt um áreiti sem neytendur 

verða fyrir ásamt kaupákvörðunarferli neytenda. Að lokum verður rætt um strauma og 

stefnur á matvörumarkaði og matvöruverslanir á Íslandi. 

Megindleg rannsókn var framkvæmd til að komast að því hvaða þættir skipta 

þátttakendur mestu máli þegar þeir kaupa matvöru og hvaða þættir munu hafa áhrif á 

kauphegðun fólks á matvöru í náinni framtíð. Einnig var tekið eigindlegt viðtal við 

markaðsstjóra Krónunnar, Hjördísi Elsu Ásgeirsdóttur, til að dýpka efni ritgerðarinnar. 

Ýmsir þættir voru listaðir upp fyrir neytendur í könnuninni og tengdust þeir 

markaðsráðunum fjórum ásamt straumum og stefnum á matvörumarkaði. Niðurstöður 

sýndu fram á að ferskleiki var sá áhrifaþáttur sem skipti þátttakendur mestu máli. 

Neytendur vilja greiðan aðgang að ferskum vörum og eftirspurn eftir slíkum vörum heldur 

áfram að aukast. Matvöruverslanir ættu því að halda áfram að leggja upp úr því að bjóða 

upp á ferska matvöru, þá sérstaklega í ávaxta- og grænmetisdeildum. Þættir sem fylgdu í 

kjölfarið voru gæði og hollusta en þeir hafa einnig áhrif á kauphegðun þátttakenda og 

skipta þá máli við kaup á matvöru. Af markaðsráðunum fjórum var verð sá eiginleiki sem 

skipti mestu máli fyrir neytendur en neytendur kaupa yfirleitt vörur á grundvelli verðs 

frekar en annarra markaðsráða. 
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1 Inngangur 

Á hverjum degi, 365 daga á ári, standa neytendur (e. consumers) frammi fyrir ótal 

valkostum. Valkostir sem blasa við neytendum eru mismunandi hverju sinni og fara eftir 

aðstæðum, þeir geta verið allt frá því að velja hvaða háskóla þeir ættu að fara í eða hvaða 

sælgæti þeir ættu að kaupa sér. Hvernig neytendur taka ákvarðanir um val og hvernig þeir 

hegða sér er mikilvægur þáttur markaðsfræðinnar (Fahy og Jobber, 2015). Viðskiptavinir 

eru jafn ólíkir og þeir eru margir en allir hafa þeir þó sameiginlegt að vera neytendur með 

þarfir af einhverju tagi. Til þess að ná árangri í hvaða viðskiptum sem er þurfa 

markaðsfræðingar (e. marketers) að vita allt sem þeir geta um neytendur sína, hvað þeir 

vilja, hvað þeir hugsa, hvernig þeir haga sér og hvaða þættir hafa áhrif á þá (Schiffman, 

Kanuk og Wisenblit, 2010). Farið verður ítarlega yfir neytendahegðun, kauphegðun og þá 

þætti sem hafa áhrif á hegðun neytenda í þessu verkefni. Markmið rannsóknarinnar er að 

komast að því hvaða þættir hafa áhrif á kauphegðun fólks á matvörumarkaði. Leitast 

verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða þættir munu hafa áhrif á 

kauphegðun fólks á matvöru í náinni framtíð? 

Neytendahegðun og kauphegðun hefur alltaf vakið áhuga minn og þá sérstaklega á 

matvörumarkaði þar sem ég hef unnið í tæp tíu ár í matvöruverslun. Eftir að hafa setið þó 

nokkra markaðsfræðiáfanga í námi mínu við Háskóla Íslands var mér ljóst að umræðuefni 

lokaverkefnisins myndi tvímælalaust fjalla um kauphegðun. Þar sem framboð af matvöru 

er talsvert fannst mér tilvalið að kanna hvaða þættir hafa áhrif á kauphegðun fólks á 

matvörumarkaði og hvað fær það til að velja eina vöru fram yfir aðra. Rannsóknargagna 

var aflað með megindlegri könnun ásamt eigindlegu viðtali sem var tekið við 

markaðsstjóra Krónunnar, Hjördísi Elsu Ásgeirsdóttur, til að dýpka efni ritgerðarinnar.  

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að fyrsti kaflinn fjallar um 

neytendahegðun en í kaflanum er einnig fræðileg umfjöllun um kauphegðun og hlutverk 

neytenda. Annar kafli fjallar um líkan kauphegðunar þar sem greint er frá ytra áreiti og 

áhrifum þess á neytendur. Þar að auki má finna ítarlega umfjöllun um 

kaupákvörðunarferli neytenda og áhrifaþætti kauphegðunar. Því næst verður fjallað um 

strauma og stefnur á matvörumarkaði en einnig verður fjallað um matvöruverslanir á 
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Íslandi. Þar á eftir er kafli um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem fjallað er um 

mælitækið, þátttakendur og framkvæmdina sjálfa. Að því loknu verða settar fram 

niðurstöður úr könnuninni og í kjölfarið farið yfir umræður, takmarkanir og frekari 

rannsóknir. 
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2 Neytendahegðun 

Neytendahegðun er skilgreind sem ákvörðunartökuferli og athafnasemi sem gengur út á 

að kaupa, meta, nota og losa sig við vörur eða þjónustu (Khan, 2004). Samkvæmt 

Schiffman, Kanuk og Wisenblit (2010) er neytendahegðun það hátterni sem neytendur 

láta í ljós við leit, kaup, notkun, mat og förgun á vöru og þjónustu sem þeir eiga von á að 

mæti þörfum þeirra. Hér áður fyrr var talað um neytendahegðun sem kauphegðun en þar 

var lögð áhersla á samskipti milli neytenda og fyrirtækja þegar kaupin sjálf áttu sér stað. 

Nú er horft á neytendahegðun sem viðvarandi ferli en ekki aðeins það sem á sér stað 

þegar viðskiptavinur greiðir fyrir vöru eða þjónustu (Solomon, 2011). Kaupin sjálf eru þó 

mikilvægur þáttur neytendahegðunar en þar sem kaupferlið hefst töluvert áður en vörur 

eru keyptar þarf að veita öðrum mikilvægum þáttum kaupferlisins athygli (Khan, 2004). 

Greint verður ítarlega frá kaupákvörðunarferlinu í kafla 3.3. 

2.1 Kauphegðun 

Kauphegðun er hegðun endanlegra neytenda (e. final consumers), bæði einstaklinga og 

heimilisfólks sem kaupir vöru og þjónustu til einkanota (Kotler og Armstrong, 2010). 

Neytendur spila afar mikilvægt hlutverk þar sem þeir eru aðilarnir sem kaupa vörur og 

þjónustu af fyrirtækjum og það eru neytendur sem gera fyrirtæki arðbær (Gajjar, 2013). 

Til að öðlast skilning á neytendum og hegðun þeirra er mikilvægt að svara eftirfarandi 

lykilspurningum; Hver er mikilvægur í kaupferlinu? Hvernig kaupa neytendur? Hver eru 

valskilyrðin? Hvar kaupa þeir og hvenær? Til að hægt sé að svara þessum spurningum er 

mikilvægt að vera í samskiptum við neytendur og gera markaðsrannsóknir. Það reynist 

flóknara að svara fyrstu þremur spurningunum og því verður farið yfir þær í þessu verkefni 

en hvar og hvenær neytendur kaupa vörur og þjónustu er hægt að rannsaka með 

einföldum hætti (Fahy og Jobber, 2015).  

2.1.1 Hlutverk neytenda 

Það getur verið flókið að rannsaka kauphegðun en eins og áður segir er mikilvægt að átta 

sig á því hver er mikilvægur í kaupferlinu. Þannig er hægt að komast að því hver það er 

sem kaupir vöru eða þjónustu (Fahy og Jobber, 2015). 

Samkvæmt Blackwell, Miniard og Engel (2000) skiptast neytendur í fimm tegundir eða 

hlutverk í kaupákvörðunarferlinu (e. buying decision-making process). Sá fyrsti er 
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upphafsaðili (e. initiator) en það er sá aðili sem byrjar ferlið og íhugar kaup. Næst er það 

áhrifavaldur (e. influencer) en hann reynir að hafa áhrif á val þeirra sem geta tekið 

ákvörðun. Ákvarðandi (e. decider) er þriðji aðilinn en hann er sá einstaklingur sem hefur 

vald og/eða fjárhagslegt yfirráð til að taka endanlega ákvörðun varðandi kaupin. Fjórði 

aðilinn er kaupandinn (e. buyer) en það er sá aðili sem framkvæmir kaupin sjálf. Síðast en 

ekki síst er það notandinn (e. user) en eins og nafnið gefur til kynna er það einstaklingurinn 

sem neytir eða notar vöruna (Blackwell o.fl., 2000). 

Þó talað sé um fimm tegundir eða hlutverk neytenda getur hver þeirra sinnt nokkrum 

hlutverkum (Solomon, 2011). Sem dæmi má nefna unga stúlku sem stödd er í verslun 

ásamt foreldrum sínum og systur. Hún getur verið upphafsaðili sem reynir að hafa áhrif á 

foreldra sína til að kaupa ákveðna vöru. Foreldrar stúlkunnar eru að öllum líkindum 

ákvarðendur þar sem þau hafa fjárhagslegt yfirráð. Þar að auki eru þau líklega einnig 

kaupendur, allavega annað þeirra þar sem þau geta gert sér ferð í verslunina og keypt 

vöruna. Þegar komið er heim eru líkur á því að stúlkan og systir hennar séu báðar 

notendur. Það er mikilvægt að átta sig á hlutverkum neytenda því í þessu tilfelli hefur 

seljandi fjögur tækifæri til að hafa áhrif á kaupákvörðun, bæði börnin og báða foreldra 

(Fahy og Jobber, 2015). 
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3 Áreitis–viðbragðs líkanið 

Áreitis–viðbragðs líkanið (e. stimulus-response model) sem má sjá á mynd 1 er 

kauphegðunarlíkan sem lýsir því ferli sem neytendur fara í gegnum áður en þeir taka 

kaupákvarðanir. Neytendur verða fyrir alls kyns áreiti, markaðsáreiti og áreiti sem kemur 

frá ytra umhverfinu. Allt þetta áreiti hefur áhrif á neytendur en í svokölluðum „svarta 

kassa“ (e. black box) neytenda kalla þeir fram ákveðin viðbrögð (Jisana, 2014). 

Markaðsfræðingar sem vilja átta sig á því hvernig neytendur bregðast við markaðsefni 

þurfa að komast að því hvað ,,svarti kassi“ neytenda hefur að geyma en það getur reynst 

erfitt (Egan, 2015). „Svarti kassinn“ hefur að geyma tvo þætti en þeir eru 

kaupákvörðunarferli neytenda sem hefur áhrif á kauphegðun þeirra og einkenni neytenda 

en þau hafa áhrif á hvernig viðbrögð neytenda eru við áreiti (Jisana, 2014).  

3.1 Markaðsáreiti 

Markaðsráðarnir falla undir markaðsáreiti en þeir voru upphaflega taldir vera fjórir (Kotler 

og Armstrong, 2010). Þeir eru vara, verð, kynningarstarf og vettvangur (Khan, 2014). 

Markaðsráðarnir teljast stundum of fáir, þá sérstaklega þegar kemur að þjónustu. Þremur 

markaðsráðum hefur því verið bætt við og eru þeir fólk, ferlar og umgjörð (Wilson, 

Zeithaml, Bitner og Gremler, 2016). Hér verður aðeins greint frá markaðsráðunum fjórum 

Mynd 1. Áreitis-viðbragðs líkanið (Jisana, 2014) 
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þar sem það á betur við á matvörumarkaði. Samkvæmt Kotler og Armstrong (2010) er 

samval markaðsráða notað til að mynda þau viðbrögð sem fyrirtæki vilja fá frá markhópi 

þeirra.  

Fyrst er það varan sjálf en hún einkennist af hönnun, gæðum, eiginleikum, 

vörumerkjum og umbúðum (Schiffman o.fl., 2010). Hönnun á umbúðum vara getur bæði 

haft áhrif á kaupákvörðun neytenda og minni þeirra en neytendur eru líklegri til að muna 

eftir vörum sem eru áberandi (Rettie og Brewer, 2000). Umbúðir verða að vera áberandi 

því á aðeins nokkrum sekúndum þurfa þær að fanga athygli neytenda og sannfæra þá um 

að þessi vara sé besti valkosturinn í hillunni (Dantas, Minim, Deliza og Puschmann, 2004). 

Samkvæmt Ferrell og Hartline (2005) er vara mikilvægasti þátturinn af samvali 

markaðsráða þar sem fyrirtæki geta boðið upp á einstaka eiginleika sem aðgreina þeirra 

vörur frá samkeppni. Samkvæmt Kotler og Armstrong (2010) er hægt að skilgreina vöru 

sem allt það sem fangar athygli, hægt er að nota eða eignast og mætir þörfum eða 

væntingum neytenda.  

Verð er sú peningaupphæð sem neytendur þurfa að greiða til þess að eignast vöru 

(Kotler og Armstrong, 2010). Hvernig neytendur skynja verð er talinn mikilvægur partur 

af kauphegðun því skynjun hefur áhrif á val neytenda á vöru og þjónustu. Neytendur hafa 

mismunandi þarfir og hversu mikið þeir eru tilbúnir að greiða fyrir vöru eða þjónustu fer 

algjörlega eftir þörfum og aðstæðum hverju sinni. Þar af leiðandi eru neytendur tilbúnir 

að greiða mismunandi upphæðir fyrir sömu vöru (Nakhleh, 2012). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að neytendur kaupa yfirleitt vörur á grundvelli verðs frekar en annarra 

markaðsráða og því hefur verð mestu áhrifin á val neytenda (Peter og Donnelly, 2007). 

Kynningarstarf má skilgreina sem söluhvata, persónulega sölu, almannatengsl, beina 

markaðsfærslu og auglýsingar (Khan, 2014). Þetta eru tæki og tól sem hægt er að nota til 

að ná til neytenda sem tilheyra ákveðnum markhópum (Wood, 2017). Söluhvatar hraða 

ákvörðunartökuferli neytenda og geta verið í formi afsláttar sem ýtir við neytendum og 

fær þá til að prófa vörur (Egan, 2015). Kynningarstarf hjálpar til við að skapa vitund um 

mismunandi valkosti á vöru og þjónustu hjá mögulegum viðskiptavinum. Kynningarstarf 

er mjög mikilvægt þar sem það getur haft áhrif á hugsunarhátt, tilfinningar, upplifun og 

kaup neytenda ásamt því að koma upplýsingum til þeirra (Khan, 2014). Markmið 

kynningarstarfs er að stuðla að samskiptum milli fyrirtækja og neytenda ásamt því að hafa 
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áhrif á hugsun, skynjun og hegðun þeirra gagnvart vöru og þjónustu sem verið er að 

markaðssetja (Wood, 2017). 

Samkvæmt Kotler og Armstrong (2010) nær vettvangur yfir þær aðgerðir sem fyrirtæki 

leggjast í svo vörur sem þau bjóða upp á séu aðgengilegar fyrir markhópa þeirra. 

Vettvangur á einnig við um hvernig og hversu auðvelt það er fyrir neytendur að nálgast 

vöru og þjónustu. Þá má nefna staðsetningu og dreifingu en bæði staðsetning og dreifing 

á vöru og þjónustu þarf að vera góð. Viðskiptavinum þykir einnig hentugt að vara og 

þjónusta sé aðgengileg á mörgum mismunandi stöðum (Wood, 2017). Fyrirtæki ættu að 

komast að því hvernig þau geta dreift vörum sínum á réttum tíma á réttum stað og hvaða 

dreifingarleiðir henta best (Copley, 2004). Staðsetning á vörum í verslunum skiptir einnig 

máli þar sem neytendum yfirsést stundum þær vörur sem staðsettar eru of neðarlega eða 

ofarlega í hillum verslana. Talað er um að neytendur taki betur eftir þeim vörum sem eru 

í augnhæð. Það er því mikilvægt fyrir verslunareigendur að leggja áherslu á þær vörur sem 

þeir vilja selja og staðsetja þær á réttum stöðum (Larson, 2006). 

3.2 Annað áreiti 

Annað áreiti kemur frá ytra umhverfinu sem samanstendur af pólitískum (e. political), 

lagalegum (e. legal), efnahagslegum (e. economic), tæknilegum (e. technological), 

umhverfislegum (e. environmental) og menningarlegum þáttum (e. cultural factors). 

Fyrirtæki geta greint tækifæri og ógnanir út frá ytra umhverfinu en þar að auki geta þau 

rannsakað neytendur því áreiti frá ytra umhverfi hefur áhrif á hegðun þeirra (Wood, 

2017).  

Pólitískir þættir geta leitt til arðbærra tækifæra eða hugsanlegra ógna og þar af 

leiðandi geta þeir gert núverandi eða nýja markaði óaðlaðandi fyrir fyrirtæki (Kolios og 

Read, 2013). Pólitískir þættir geta því haft mikil áhrif á fyrirtæki og þar af leiðandi 

neytendur. Undir pólitíska þætti falla t.d. skattar, tollar, samkeppnislög, aðgerðir ríkisins 

og fleira (Perera, 2017). Samkvæmt lögum á Íslandi er virðisaukaskattur á matvöru 11% 

sem hefur t.d. þau áhrif að neytendur greiða hærra verð en ella (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

Pólitískir og lagalegir þættir eru nátengdir en lög, reglur og aðgerðir ríkisins geta haft áhrif 

á samskipti, gagnasöfnun, verðlagningu, dreifingu, hegðun samkeppnarinnar og neysluval 

viðskiptavina (Wood, 2017). 
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Efnahagslegir þættir hafa gríðarleg áhrif á kaupgetu neytenda þar sem innkoma og 

skuldir koma hér við sögu (Oraman, 2014). Efnahagssamdráttur hefur áhrif á fyrirtæki og 

neytendur þar sem fyrirtæki leggjast t.d. ekki í fjárfestingar og neytendur hafa minna á 

milli handanna (Perera, 2017). Hlutfall útgjalda sem fer í matvöru hjá neytendum getur 

hæglega aukist þegar efnahagssamdráttur á sér stað vegna þess að neytendur fara minna 

út að borða og borða oftar heima því það er ódýrara (Oraman, 2014). Tekjustig (e. income 

level) neytenda er ólíkt og þar af leiðandi er neyslumynstur þeirra mismunandi (Kotler og 

Armstrong, 2010). 

Hraðar tæknibreytingar hafa áhrif á allar atvinnugreinar, viðskiptavini og fyrirtæki en 

þess vegna eru tæknilegir þættir mikilvægir (Oraman, 2014). Tæknin er orðin mikilvægur 

partur af rekstri allra fyrirtækja og mikilvægt er að þau fylgi þróun tækninnar eins vel og 

þau geta (Perera, 2017). Sem dæmi má nefna sjálfsafgreiðslukassa í matvöruverslunum. 

Tækni getur þróast hraðar á einum stað en öðrum og á það t.d. við um 

sjálfsafgreiðslukassa. Krónan prófaði að setja upp sjálfsafgreiðslukassa fyrir tólf árum sem 

gekk ekki upp (Höskuldur Marselíusarson, 2018). Samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 

2018 var hins vegar meirihluti neytenda jákvæður gagnvart þessari nýju tækni en þar sem 

breytingarnar hafa mikil áhrif á neytendurna sjálfa er það jákvætt (Meirihluti hlynntur 

sjálfsafgreiðslu, 2018). Þar að auki eru bæði tæknin og notendaviðmót betri í dag sem 

gerir þessar breytingar auðveldari í framkvæmd (Höskuldur Marselíusarson, 2018).  

Umhverfislegir þættir hafa einnig áhrif á hegðun neytenda en aukin vitund á 

umhverfisvanda (e. environmental problems) hefur áhrif á viðhorf og kaupákvarðanir 

þeirra (Agyeman, 2014). Neytendur hafa í vaxandi mæli áhuga á að velja vörumerki og 

vörur sem eru vistvænar fram yfir aðrar (Wood, 2017) en þau fyrirtæki sem framleiða 

vörur með vistvænum hætti hafa samkeppnisforskot (Perera, 2017). Vitundarvakning 

hefur átt sér stað hvað varðar hlýnun jarðar, neikvæð umhverfisáhrif og sjálfbærni. 

Fyrirtæki þurfa því í auknum mæli að huga að því að lágmarka kolefnisspor (e. carbon 

footprint), mengun, sorpförgun og orkunýtingu. Menningarlegir þættir hafa einnig mikil 

áhrif á neytendur, þar á meðal einkenni, viðhorf og skynjun en frá þeim verður greint 

ítarlega í kafla 3.4.1. 
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3.3 Kaupákvörðunarferlið 

Til að öðlast frekari skilning á kauphegðun er nauðsynlegt að átta sig á því hvernig 

viðskiptavinir taka ákvarðanir um kaup á vöru og þjónustu. Kaupákvörðunarferli er það 

ferli sem viðskiptavinir fara í gegnum áður en þeir taka ákvörðun um kaup en ferlið 

útskýrir hvernig neytendur kaupa vörur og þjónustu (Fahy og Jobber, 2015). 

Samkvæmt Kotler og Armstrong (2010) samanstendur kaupákvörðunarferlið af fimm 

stigum. Þessi fimm stig má sjá á mynd 2 en þau eru: þörf viðurkennd, upplýsingaleit, mat 

á valmöguleikum, kaupákvörðun og eftirkaupaáhrif (Egan, 2015). Eins og fyrr segir hefst 

kaupákvörðunarferlið töluvert áður en kaupin sjálf eiga sér stað og því er afar mikilvægt 

að markaðsfræðingar veiti öllu ferlinu athygli en ekki einungis kaupunum sjálfum. Þó 

ferlið samanstandi af fimm stigum er mikilvægt að gera grein fyrir því að neytendur fara 

einungis í gegnum öll stigin ef kaup á nýrri vöru eiga sér stað. Ef varan sem þörf er á hefur 

verið keypt margsinnis áður mun neytandi fara beint frá fyrsta stigi yfir í það fjórða sem 

eru kaupin sjálf (Kotler og Armstrong, 2010). 

3.3.1 Þörf viðurkennd 

Kaupákvörðunarferlið hefst þegar þörf af einhverju tagi kviknar hjá neytenda sem hann 

ber síðan kennsl á (Egan, 2015). Þörf sem er viðurkennd getur verið ófyrirsjáanleg líkt og 

þegar raftæki gefur upp öndina eða reglubundin eins og að næra sig (Fahy og Jobber, 

2015). Talað er um innra áreiti (e. internal stimuli) og ytra áreiti (e. external stimuli) sem 

getur ýtt undir ákveðnar þarfir. Með innra áreiti er átt við hefðbundnar þarfir þar sem 

líðan á borð við hungur leiðir til þess að þörf er viðurkennd. Auglýsingar eða meðmæli frá 

vinum sem ýta undir löngun á vöru eða þjónustu og gerir það að verkum að þörf verður 

viðurkennd kallast ytra áreiti (Kotler og Armstrong, 2010). 

 

Mynd 2. Kaupákvörðunarferlið (Kotler og Armstrong, 2010) 
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Markaðsfræðingar verða að gera sér grein fyrir og þekkja þarfir eða vandamál 

neytenda. Ef markaðsfræðingar eru skrefinu á undan neytendum að átta sig á þörfum 

þeirra eru auknar líkur á því að varan sem þeir bjóða upp á sé lausnin á vandamálinu. 

Markaðir taka stöðugum breytingum og með því að rannsaka neytendur og þarfir þeirra 

geta fyrirtæki áttað sig á því hvaða þarfir neytendur munu hafa í náinni framtíð (Fahy og 

Jobber, 2015). Sem dæmi má nefna fjölnota poka í verslunum. Þegar umtal hófst um 

plastminnkun var mikilvægt fyrir matvöruverslanir að bregðast fljótt við og bjóða upp á 

fjölnota poka. Það leiðir til þess að þegar þörf kviknar hjá neytenda og hann tekur þá 

ákvörðun að hætta að nota plastpoka hefur hann gott aðgengi að fjölnota pokum sem er 

einmitt svarið við vandamálinu. 

3.3.2 Upplýsingaleit 

Annað stig kaupákvörðunarferlisins er upplýsingaleit. Upplýsingaleit á sér stað þegar 

neytandi hefur viðurkennt þörf og svar við þörfinni liggur ekki í augum uppi. Gott dæmi 

um slíka þörf er þegar neytandi ætlar að fjárfesta í nýjum bíl. Þá er líklegt að hann gefi sér 

tíma fyrir upplýsingaleit og kanni framboð af bílum þar sem varan er dýr og mikil áhætta 

getur fylgt kaupunum. Hvernig neytandinn aflar sér upplýsinga fer eftir hverjum og einum. 

Neytandi getur meðal annars aflað sér upplýsinga á veraldarvefnum, fylgst með 

auglýsingum eða talað við vini og fjölskyldu (Schiffman o.fl., 2010). Annað gildir um 

neysluvörur (e. consumable products) eins og matvöru, ef neytandi ætlar sér að kaupa 

matvöru þarf hann ekki að leggjast í mikla upplýsingaleit því vörurnar eru fremur ódýrar 

og lítil áhætta fylgir kaupunum (Dickson og Sawyer, 1990). 

Upplýsingaleit er annaðhvort innri eða ytri leit. Talað er um innri leit þegar neytandi 

leitar sér upplýsinga út frá eigin upplifun og þekkingu. Ef sú upplýsingaleit skilar ekki 

fullnægjandi niðurstöðum hefst ytri leit (Engel, 2000). Með ytri leit er átt við að neytandi 

leiti sér upplýsinga t.d. hjá fjölskyldu, vinum, samstarfsaðilum eða á veraldarvefnum. 

Auglýsingar og markaðssamskipti falla einnig undir ytri leit (Fahy og Jobber, 2015). 

Upplýsingaleit flestra neytenda byggist á samblöndu af innri og ytri leit. Því meiri reynslu 

eða þekkingu sem neytandi býr yfir á vöru og þjónustu því minna þarf neytandi á ytri leit 

að halda (Schiffman o.fl., 2010).  

Upplýsingar sem koma frá markaðssamskiptum eins og auglýsingum lýsa vöru eða 

þjónustu en upplýsingar sem koma frá fjölskyldu og vinum eru mun persónulegri og 
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trúverðugri. Persónuleg meðmæli virka því betur en auglýsingar á neytendur. Það er því 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að auka þekkingu neytenda og gera þá meðvitaða um þeirra vörur 

eða þjónustu (Kotler og Armstrong, 2010). 

3.3.3 Mat á valmöguleikum og kaupákvörðun 

Valmöguleikar sem neytendur geta valið á milli eru yfirleitt margir og því er mikilvægt fyrir 

markaðsfræðinga að átta sig á því hvernig neytendur meta valmöguleika. Neytendur nýta 

sér þær upplýsingar sem þeir hafa safnað saman til að meta valmöguleikana. Það má þó 

með sanni segja að það reynist ekki auðvelt að komast að því hvernig neytendur meta 

valmöguleika. Til allrar óhamingju nota neytendur ekki eina einfalda leið við mat á 

valmöguleikum heldur ýmsar mismunandi leiðir (Kotler og Armstrong, 2010). Þær vörur 

eða þjónusta sem neytendur íhuga að kaupa eru valdar út frá þeim valmöguleikum sem 

eru í boði hverju sinni. Mat á valmöguleikum getur verið flókið ferli en hversu flókið það 

er fer eftir áhættunni sem fylgir kaupunum (Fahy og Jobber, 2015). Líkt og áður kom fram 

fylgir lítil áhætta þegar neytendur kaupa matvöru og því munu neytendur að öllum 

líkindum taka ákvörðun á skömmum tíma ef um matvöru er að ræða. Í slíkum aðstæðum 

er því mat á valmöguleikum mjög einfalt (Dickson og Sawyer, 1990). 

Neytendur setja fram ákveðin skilyrði (e. criteria) sem vörur og þjónusta þurfa að 

uppfylla en þannig geta þeir valið hvaða vörur eða þjónusta koma til greina. Valskilyrði (e. 

choice criteria) eru mismunandi hjá hverjum og einum en þau samanstanda af eiginleikum 

sem neytendur telja að vörur eða þjónusta þurfi að uppfylla til þess að hún verði keypt 

(Fahy og Jobber, 2010). Þær vörur sem neytendur íhuga að kaupa eða koma til greina í 

hverju tilfelli fyrir sig eru að jafnaði fremur fáar eða aðeins um þrjár til fimm þrátt fyrir að 

framboð af ákveðnum vörum sé mikið. Þær vörur sem koma til greina eru vörur sem 

neytendur kannast við, muna eftir eða vörur sem uppfylla skilyrði neytenda. Það er því 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að þeirra vörur séu partur af þeim vörum sem koma til greina. Til 

eru ýmsar tegundir skilyrða sem neytendur setja fram en dæmi um skilyrði sem neytendur 

setja fram varðandi matvöru eru t.d. þau að vörur séu gæðamiklar eða ferskar (Schiffman 

o.fl., 2010). 

Það er mikilvægt fyrir markaðsfræðinga að rannsaka neytendur og hvernig þeir meta 

valmöguleika en þannig geta þeir haft áhrif á kaupákvörðun þeirra. Kaupákvörðun 

neytenda snýst um að velja eitt vörumerki fram yfir annað. Þó neytendur komist að því 
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hvaða vörur þeir velja fram yfir aðrar geta nokkrir þættir haft áhrif á þá ætlun og breytt 

henni. Viðhorf annarra og óvæntar aðstæður geta breytt ætlun neytenda. Þetta getur t.d. 

gerst þegar neytendur búast við ákveðnu verði sem stenst svo ekki og það gerir það að 

verkum að þeir breyta kaupákvörðun sinni (Kotler og Armstrong, 2010). 

3.3.4 Eftirkaupaáhrif 

Eftir að neytandi hefur keypt vöru eða þjónustu metur hann vöruna út frá eigin 

væntingum (Schiffman o.fl., 2010). Útkoman getur verið mismunandi en flestir neytendur 

upplifa óróleika af einhverju tagi eftir kaupin. Neytendur geta verið óvissir um 

ákvörðunina sem þeir taka því þegar þeir kaupa ákveðna vöru fórna þeir kaupum á annarri 

(Fahy og Jobber, 2015). Ef vara eða þjónusta stenst væntingar neytenda verða áhrif á líðan 

lítil sem engin. Hins vegar getur vara farið fram úr væntingum en þá verða neytendur 

hæstánægðir (Schiffman o.fl., 2010). Ef vara stenst ekki væntingar verða neytendur fyrir 

vonbrigðum. Fyrirtæki vilja standast væntingar viðskiptavina og því er mikilvægt að 

fylgjast með eftirkaupaáhrifum þar sem ánægja neytenda er lykillinn að því að byggja upp 

arðbært langtímasamband við neytendur. Ánægðir neytendur eru þar að auki mun líklegri 

til að endurtaka kaup, tala vel um vöru eða þjónustu og veita samkeppnisaðilum minni 

athygli (Kotler og Armstrong, 2010). 

3.4 Áhrifaþættir kauphegðunar 

Hingað til höfum við svarað lykilspurningum um neytendur þar á meðal hvaða neytendur 

eru mikilvægir í kaupferlinu, hvernig neytendur kaupa og hver valskilyrði þeirra eru. Það 

reynist hins vegar afar erfitt að rannsaka af hverju neytendur kaupa ákveðnar vörur eða 

þjónustu. Til að komast að því af hverju neytendur kaupa ákveðnar vörur frekar en aðrar 

er mikilvægt að reyna að skyggnast inn í huga neytenda og átta sig á áhrifaþáttum 

kauphegðunar. Kauphegðun neytenda verður fyrir áhrifum ýmissa þátta en þeir helstu 

eru menningarlegir (e. cultural), félagslegir (e. social), persónulegir (e. personal) og 

sálfræðilegir (e. psychological) (Kotler og Armstrong, 2010). 

3.4.1 Menningarlegir þættir 

Menningarlegir þættir hafa mikil áhrif á hegðun neytenda en þeir samanstanda af 

menningu, undirmenningu (e. subculture) og félagsstöðu einstaklinga (e. social class) 

(Gajjar, 2013). Menning hefur áhrif á einstaklinga með náttúrulegum og ósjálfráðum 
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hætti sem gerir það að verkum að hún stjórnar neysluhegðun neytenda með ósýnilegri 

hendi (e. invisible hand). Yfirleitt átta neytendur sig ekki á því að menning hefur áhrif á 

hegðun þeirra fyrr en þeir komast í snertingu við nýja menningarsiði en þá gera þeir sér 

grein fyrir því hvernig menning hefur mótað þeirra hegðun (Schiffman o.fl., 2010).  

3.4.1.1 Menning 

Menning er samansafn af grunngildum, viðhorfum og hegðun sem einstaklingar hafa lært 

af fjölskyldu og öðrum mikilvægum stofnunum (Jisana, 2014). Menning er persónuleiki 

samfélags sem nær yfir þætti eins og gildi og siðferði en einnig efnislega hluti eins og föt, 

mat, list og íþróttir. Með öðrum orðum er menning samansafn af siðareglum, gildum og 

hefðum sem aðilar í samfélagi deila með sér. Það er einfaldlega ekki hægt að skilja neyslu 

nema taka tillit til menningar því hún er í raun linsa sem fólk horfir í gegnum þegar það 

skoðar vöru og þjónustu (Solomon, 2011). Menning ákvarðar og knýr hegðunarmynstur 

neytenda að miklu leyti (Ramya og Ali, 2016). Þar af leiðandi hefur hún mikil áhrif á 

langanir og hegðun einstaklinga og er breytileg eftir löndum (Kotler og Armstrong, 2010). 

Matarvenjur eru hluti af menningu og því hefur menning mikil áhrif á hvaða mat 

neytendur kaupa. Litið er á matarvenjur sem staðlaða menningarlega hegðun (e. 

culturally standardized set of behaviors) sem einstaklingar hafa myndað út frá menningu 

á uppvaxtarárum. Menning hefur áhrif á hvernig einstaklingar nota mat og þar af leiðandi 

hefur það áhrif á hvað einstaklingar borða yfir höfuð. Matur er alltaf notaður til að seðja 

hungur en hann er einnig notaður til að þróa vináttu, til að sýna gestrisni, sem gjöf og 

hann er mikilvægur hluti af hátíðum og/eða veislum. Mismunandi matarvenjur tengjast 

einnig ólíkum trúarbrögðum (Asp, 1999).  

Það er því mikilvægt fyrir markaðsfræðinga að aðlaga allt markaðsefni að menningu í 

hverju landi fyrir sig. Ef markaðsfræðingum mistekst að gera það er hætta á því að 

markaðssetning verði árangurslaus eða óheppileg mistök eigi sér stað. Þar að auki er 

æskilegt fyrir markaðsfræðinga að reyna að spá fyrir um menningarlegar breytingar (e. 

cultural shift) svo hægt sé að bregðast við þeim (Kotler og Armstrong, 2010). Menning er 

nefnilega ekki varanleg og breytingar eiga sér stað smám saman innan samfélags (Ramya 

og Ali, 2016). Sem dæmi má nefna aukna áherslu á heilsu og líkamshreysti en eftirspurn 

eftir lífrænum vörum, hollustu og fjölbreyttri fæðu hefur aukist og markaðurinn stækkað 

í kjölfarið (Kotler og Armstrong, 2010).  



 

22 

3.4.1.2 Undirmenning og félagsstaða einstaklinga 

Menning skiptist í undirmenningu en skilgreining á undirmenningu er hópur einstaklinga 

sem hafa sömu gildi og viðhorf byggð á sameiginlegri lífsreynslu eða svipuðum lífsstíl 

(Rani, 2014). Hvert og eitt okkar tilheyrir mörgum tegundum undirmenningar og fer það 

eftir aldri, kyni, kynþátti og aðsetri hvaða undirmenningu við tilheyrum. Hópar sem 

samanstanda af einstaklingum á svipuðum aldri eiga margt sameiginlegt. Þarfir og 

langanir breytast eftir því sem einstaklingar eldast og oftar en ekki breytast þær í takt við 

langanir og þarfir annarra á svipuðum aldri. Af þessari ástæðu er aldur stór partur af 

einkennum neytenda og þeirra kauphegðun. Fyrirtæki verða að átta sig á því hvaða 

aldurshópa þeir vilja miða á og hvaða vara eða þjónusta hentar hverjum hópi fyrir sig 

(Solomon, 2011). Hver menning hefur að geyma ólíka undirmenningu svo sem þjóðerni, 

trúarbrögð og kynþáttahópa. Hægt er að skipta mörkuðum upp í minni hópa út frá 

undirmenningu. Þessir hópar eru oft mikilvægir markhópar sem fyrirtæki vilja miða á og 

bjóða upp á vörur sem mæta þörfum þeirra (Rani, 2014). 

Félagsstaða einstaklinga byggist að mestu leyti á atvinnu og er sú þjóðfélagsstétt sem 

einstaklingur tilheyrir (Fahy og Jobber, 2015). Þar sem atvinna tengist því að miklu leyti 

hvernig fólk nýtir frítímann sinn hentar vel að skoða félagsstöðu einstaklinga út frá henni 

(Solomon, 2011). Þó félagsstaða sé að mestu leyti byggð á atvinnu eru aðrir þættir sem 

hafa áhrif á stöðuna svo sem tekjur, menntun og auðæfi (Kotler og Armstrong, 2010). 

Tekjuskipting vekur mikinn áhuga hjá markaðsfræðingum vegna áhrifa sem hún hefur á 

kaupmátt einstaklinga en út frá henni er hægt að sjá hvar markaðsmöguleikar liggja, þá 

sérstaklega hjá þeim hópum sem hafa mestan kaupmátt (Solomon, 2011). Neytandi sem 

tilheyrir lágstétt (e. lower class) er t.d. meðvitaðri um verð en neytandi sem tilheyrir 

yfirstétt (e. upper class) (Rani, 2014). Félagsstaða ákvarðar hegðun neytenda að miklu 

leyti og hópurinn sem neytendur tilheyra hefur svipuð eða sömu gildi og áhugamál (Kotler 

og Armstrong, 2010). Þar af leiðandi er mikilvægt að kanna félagsstöðu fólks því 

kauphegðun þeirra sem falla undir sama hóp er svipuð (Rani, 2014). 

3.4.2 Félagslegir þættir 

Félagslegir þættir hafa einnig áhrif á hegðun neytenda, þá sérstaklega viðmiðunarhópar 

(e. reference groups), fjölskylda, félagsskylda (e. social role) og staða (e. status) (Jisana, 

2014). Hegðun neytenda mótast af áhrifum þeirra sem í kringum þá eru og þeir hegða sér 
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sjaldan með þeim hætti sem ekki er félagslega samþykkt (Ramya og Ali, 2016). Þættirnir 

eru utanaðkomandi og hafa áhrif á kaupákvörðun neytenda annaðhvort með beinum eða 

óbeinum hætti (Rani, 2014).  

3.4.2.1 Viðmiðunarhópar 

Viðmiðunarhópar eru hópar af einstaklingum sem hafa mikil áhrif á viðhorf eða hegðun 

annarra (Ramya og Ali, 2016). Þessir hópar geta verið formlegir eða óformlegir en 

formlegir hópar eru t.d. félagsaðild og óformlegir geta verið vinahópar. Viðmiðunarhópar 

hafa áhrif á einstaklinga með fjölbreyttum hætti með því að upplýsa þá um vörur eða hafa 

áhrif á kaup þeirra (Fahy og Jobber, 2015). 

Í hverjum viðmiðunarhópi er að finna áhrifamann (e. opinion leader) en hann hefur 

áhrif á aðra vegna sérstakrar kunnáttu, þekkingar eða annarra þátta og er því mikilvægur. 

Markaðsaðilar sýna áhrifamönnum mikla athygli og reyna að hvetja þá til að hafa áhrif á 

hegðun annarra hópmeðlima (Fahy og Jobber, 2015). Hóparnir hafa mismikil áhrif á 

hegðun meðlima eftir því hvaða vörur eða vörumerki er um að ræða. Ef vara er 

áþreifanleg eins og skór eða föt eru áhrifin yfirleitt mikil. Einstaklingar geta líka orðið fyrir 

áhrifum frá viðmiðunarhópum sem þeir tilheyra ekki en hafa löngun til að tilheyra. Sá 

hópur getur haft bein áhrif á kauphegðun einstaklinga þar sem þeir kaupa svipaðar eða 

sömu vörur og meðlimir hópsins (Rani, 2014).  

Áhrif hjarðhegðunar á neytendahegðun er málefni sem tengist viðmiðunarhópum. 

Manneskjur eru í eðli sínu félagsverur sem hafa tilhneigingu til að fylgja straumnum 

(Solomon, 2011). Fyrirtæki leitast við að nýta sér hjarðhegðun til að auka sölu með því að 

sýna t.d. hvað aðrir viðskiptavinir hafa keypt á heimasíðum þeirra, því fleiri sem kaupa 

tiltekna vöru því meiri líkur eru á því að aðrir kaupi hana einnig (Fahy og Jobber, 2015). 

3.4.2.2 Fjölskylda 

Fjölskylda getur sterklega haft áhrif á kauphegðun neytenda (Sharma og Lal, 2012). 

Smekkur, lífsstíll og það sem einstaklingum líkar vel við og ekki tengist kauphegðun 

fjölskyldunnar. Fjölskylda getur haft áhrif á fjölskyldumeðlimi með mismunandi hætti. 

Hún getur haft áhrif á persónuleika, einkenni og viðhorf fjölskyldumeðlims en þar að auki 

getur hún haft áhrif á kaupákvörðun meðlims á vöru og þjónustu (Ramya og Ali, 2016). 

Fjölskyldan er mögulega sá þáttur sem hefur hvað mestu áhrifin á einstakling. Fjölskyldan 

er nefnilega umhverfið þar sem einstaklingur þróast, mótar persónuleika sinn og öðlast 



 

24 

gildi. Þar að auki mótar hann viðhorf sín og skoðanir á ýmsum málefnum líkt og pólitík. 

Þess vegna hafa fjölskyldumeðlimir töluverð áhrif á kauphegðun neytenda (Rani, 2014). 

Markaðsfræðingar hafa þar af leiðandi áhuga á að skoða áhrif og hlutverk móður, 

föðurs og barns þegar kemur að kaupum á vöru og þjónustu. Móðir og faðir hafa 

mismunandi hlutverk eftir því hvaða vöru og þjónustu er verið að kaupa. Í mörgum 

löndum sér móðirin oftar en ekki um kaup á matvöru, heimilisvörum og fatnaði (Kotler og 

Armstrong, 2010). Ef ákvörðun um kaup á sérstakri vöru er tekin vegna áhrifa frá móður 

munu markaðsaðilar miða á konur með auglýsingaefni sínu. Það þarf þó að hafa í huga að 

hlutverk fjölskyldumeðlima geta breyst með tímanum og lífsstílsbreytingum (Sharma og 

Lal, 2012).  

3.4.2.3 Félagsskylda og staða 

Eins og áður kom fram tilheyra einstaklingar mörgum hópum af ýmsum gerðum, svo sem 

fjölskyldu og vinahópum. Stöðu viðkomandi í hverjum hópi er hægt að skilgreina út frá 

félagsskyldu og stöðu. Félagsskylda eða hlutverk einstaklings er það athæfi sem aðilar í 

kringum einstaklinginn gera ráð fyrir að hann framkvæmi (Purwanto, 2013). Félagsskylda 

er safn af viðhorfum sem einstaklingur ætti að hafa og hegðun sem einstaklingur ætti að 

sýna miðað við stöðu í vinnu, stöðu sem hann gegnir í fjölskyldunni, kyn eða væntingar 

frá fólkinu í kringum hann (Rani, 2014). Hvert hlutverk ber ákveðna stöðu (Ramya og Ali, 

2016).  

Neytendur kaupa gjarnan vörur sem henta félagsskyldu og stöðu þeirra (Purwanto, 

2013). Ein móðir getur gengt mörgum mismunandi hlutverkum. Á vinnustaðnum hennar 

er hún vörumerkjastjóri, innan fjölskyldunnar er hún eiginkona og móðir og þegar hún fer 

á íþróttaviðburð er hún aðdáandi í stúku. Móðirin kaupir vörur líkt og föt í takt við hlutverk 

sitt en hún fer að öllum líkindum í önnur föt í vinnuna heldur en á íþróttaviðburð og því 

þurfa markaðsfræðingar að kannast við þau áhrif sem félagsskylda og staða hefur á 

kauphegðun (Kotler og Armstrong, 2010). Mörg fyrirtæki búa til ákveðna ímynd og tengja 

hana við þeirra vörur eða vörumerki. Ímyndin endurspeglar mikilvæga stöðu eða 

félagsskyldu og hentar því ákveðnum neytendum en þannig ná fyrirtæki meðal annars til 

ýmissa neytenda og fanga athygli þeirra (Rani, 2014). 
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3.4.3 Persónulegir þættir 

Enn eru fleiri þættir sem hafa áhrif á hegðun neytenda og eru persónulegir þættir dæmi 

um þá. Kaupákvörðun neytenda verður fyrir áhrifum persónulegra þátta líkt og aldri, 

lífsferilsstigi (e. life cycle stage), atvinnu (e. occupation), efnahagslegri stöðu, lífsstíl, 

persónuleika og sjálfsmynd (e. self-concept) (Purwanto, 2013). Ákvarðanir og kauphegðun 

verða þar að auki einnig fyrir áhrifum persónueinkenna hvers neytenda fyrir sig þar sem 

þeir eru jafn ólíkir og þeir eru margir (Rani, 2014). 

3.4.3.1 Aldur og lífsferilsstig  

Fólk á það til að gera breytingar á kaupum á vöru og þjónustu á lífsleiðinni. Smekkur á 

matvöru, fötum, húgögnum o.fl. tengist oftar en ekki aldri (Kotler og Armstrong, 2010). 

Neytendur kaupa sem dæmi ekki það sama á tvítugsaldri og á efri árum (Rani, 2014). 

Samkvæmt Kotler og Keller (2011) gegnir aldur nauðsynlegu hlutverki sem mikilvægur 

áhrifaþáttur kauphegðunar. Aldur er þar af leiðandi lykilþáttur í markaðssetningu á vöru 

og þjónustu en hann hefur meðal annars áhrif á það hvernig neytendur forgangsraða 

kaupum sínum. Námsmaður forgangsraðar kaupum sínum t.d. með öðrum hætti en 

einstaklingur í fullu starfi þar sem peningar geta verið af skornum skammti (Schiffman 

o.fl., 2010). Aldur hefur þó mismikil áhrif á kaup en það fer eftir vörunni sjálfri (Hauck og 

Stanforth, 2007). 

Kaup mótast einnig af lífsferilsstigi fjölskyldu (e. family life cycle) en fjölskylda fer í 

gegnum ýmis stig á lífsleiðinni þegar hún eldist og þroskast (Kotler og Armstrong, 2010). 

Þessi stig eða atburðir eiga sér stað m.a. þegar fyrsta barn fæðist, þegar barnið flytur svo 

að heiman eða þegar skilnaður á sér stað. Þegar fjölskyldur fara í gegnum þessi stig verða 

miklar breytingar á neyslu og útgjöldum. Ef skoða á lífsferilsstig fjölskyldu þarf að taka 

ýmsa þætti með í reikninginn eins og aldur, hjúskaparstöðu og barnafjölda. Fjölskyldur 

geta verið afar mismunandi og hafa þarf það í huga þegar neysluhegðun er skoðuð 

(Solomon, Bamossy, Askegaard og Hogg, 2010). Einstaklingur getur verið einhleypur, í 

sambúð, giftur, ógiftur eða með börn en staða hans hefur áhrif á kauphegðun. Þar að auki 

getur búseta haft áhrif á kauphegðun (Rani, 2014). Nýgift hjón eru t.d. mun líklegri til að 

hreyfa sig reglulega, fara út að borða, fara út á lífið, í kvikmyndahús eða á tónleika. 

Fjölskyldur með ung börn eru líklegri til að kaupa meira af hollri matvöru eins og ávöxtum 

frekar en fjölskyldur með eldri börn þar sem þær kaupa mögulega meira af skyndibita. 
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Dýrir hlutir eins og bílar eru algengari hjá fjölskyldum þar sem börn eru farin að heiman 

eða eru orðin eldri (Solomon o.fl., 2010). 

Markaðsaðilar skilgreina oft markhópinn sinn út frá lífsferilsstigi og bjóða upp á vörur 

sem mæta þeim þörfum sem kvikna á hverju stigi fyrir sig (Kotler og Armstrong, 2010). 

Það getur verið áhugavert fyrir fyrirtæki að skilgreina, skilja, mæla og greina hvaða viðmið 

og persónulegir þættir hafa áhrif á kauphegðun neytenda til þess að þau geti aðlagast og 

mætt þörfum þeirra. Ef fyrirtæki aðlagast og öðlast djúpan skilning á þessum þáttum 

getur það leitt til aukinnar sölu (Rani, 2014). 

3.4.3.2 Atvinna og efnahagsleg staða 

Atvinna neytenda hefur þýðingarmikil áhrif á kauphegðun þeirra (Rani, 2014). Lífsstíll sem 

fylgir atvinnu er mismunandi eftir störfum og þar af leiðandi er kauphegðun mismunandi 

eftir atvinnu. Til dæmis kaupa læknar að öllum líkindum öðruvísi vörur en lögmenn, 

kennarar eða fasteignasalar en það getur verið vegna þess að þeir þurfa að klæðast 

mismunandi fötum í vinnunni. Það er því mikilvægt að hanna viðeigandi markaðsefni fyrir 

hvern starfshóp (Ramya og Ali, 2016). 

Efnahagsleg staða hefur einnig áhrif á kauphegðun neytenda líkt og áður kom fram því 

hún ákvarðar ráðstöfunartekjur, sparifé og getu til að borga fyrir vöru og þjónustu. 

Hálaunafólk er líklegra til að fjárfesta í dýrum vörum en láglaunafólk þar sem það kaupir 

frekar ódýrar vörur (Kumar, 2019). 

3.4.3.3 Lífsstíll 

Hugtakið lífsstíll á sér langa sögu í markaðsrannsóknum en hugtakið var fyrst kynnt af 

fræðimanninum Lazer. Þá var hugtakið notað í markaðsrannsóknum til að lýsa því hversu 

mismunandi neytendahópar voru (Grunert, 2006). Lífsstíll einstaklinga nær yfir athæfi, 

áhuga, gildi og skoðanir sem þeir hafa. Lífsstíll hefur áhrif á hegðun neytenda og 

kaupákvarðanir. Sem dæmi má nefna neytanda sem tileinkar sér heilbrigðan lífsstíl en 

hann mun frekar kaupa lífrænar vörur og gera sér ferðir í sérstakar matvöruverslanir 

heldur en einstaklingur sem tileinkar sér ekki slíkan lífsstíl (Rani, 2014). Fyrirtæki geta 

ákveðið að einblína á ákveðinn lífsstílshóp og bjóða upp á vörur sem mæta þörfum 

hópsins ásamt því að gera auglýsingaefni sem er viðeigandi fyrir gildi hans og trú (Fahy og 

Jobber, 2010). Lífsstíll er ekki niðurnjörvaður (e. set in stone) þar sem smekkur og áhugi 

fólks þróast með tímanum. Margir munu t.d. horfa til baka og hlæja eða hneykslast yfir 
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því neyslumynstri sem þeir fylgja í dag og margir geta nú þegar litið til baka og hlegið af 

fötum sem þeir gengu í fyrir einhverjum árum síðan. Viðhorf fólks varðandi t.d. 

líkamshreysti, hlutverk kynjanna og mikilvægi fjölskyldunnar tekur breytingum og því er 

mjög mikilvægt fyrir markaðsfræðinga að fylgjast stöðugt með þessum breytingum og 

reyna að sjá fyrir hvert þær leiða (Solomon, 2011). 

3.4.3.4 Persónuleiki og sjálfsmynd 

Hver manneskja hefur sín eigin persónueinkenni og persónuleika. Persónuleiki er ekki 

einungis framkoma einstaklinga heldur hegðun þeirra sem aðgreinir þá frá öðrum (Kumar, 

2019). Samkvæmt Tanner og Raymond (2012) skilgreinir persónuleiki eðlisfar einstaklinga 

og sýnir hvernig þeir eru frábrugðnir hver öðrum. Persónuleiki neytenda nær einnig til 

sérstæðra eiginleika og einkenna sem þeir hafa (Tanner og Raymond, 2012). Khosla og 

Swati (2010) skilgreina hins vegar persónuleika sem samansafn af einstökum mannlegum 

sálfræðilegum eðlisþáttum sem leiða til samkvæmra og varanlegra viðbragða við 

umhverfisáreiti. Persónuleiki hefur áhrif á kauphegðun neytenda og getur verið gagnlegur 

til að sjá þau vörumerki fyrir sem neytendur velja fram yfir önnur (Khosla og Swati, 2010). 

Það eru til margar kenningar um persónuleika en ein þeirra bendir til þess að persónuleiki 

einstaklinga samanstandi af fimm þáttum eða einkennum. Þessi einkenni eru að vera 

opinn fyrir tækifærum eða nýrri reynslu (e. openness to experience), samviskusemi (e. 

conscientiousness), samvinnuþýði (e. agreeableness), jákvæðni/úthverfa (e. extraversion) 

og stöðugleiki (e. stability). Einstaklingar bera þessi einkenni í mismiklum mæli en það 

endurspeglast í hegðun þeirra og neyslu. Persónuleiki tengist einnig vörumerkjum en 

vörumerki hafa sinn eigin persónuleika sem neytendur skynja. Vörumerki geta t.d. höfðað 

til ungu kynslóðarinnar með persónueinkennum sem þau hafa. Með því að búa til 

persónuleika fyrir vörumerki höfðar það til fólks sem kann að meta slík persónueinkenni 

(Fahy og Jobber, 2010). 

Sjálfsmynd er ímynd eða heildarhugmynd sem einstaklingur hefur eða vill hafa af 

sjálfum sér (Rani, 2014). Það eru margir þættir sem mynda þessa heildarhugmynd en 

persónuleiki er einn af þeim þáttum og því tengist sjálfsmynd persónuleika. Aðrir þættir 

sem mynda sjálfsmyndina eru m.a. aldur, kyn, störf, skoðanir og áhugamál (Hvað er 

sjálfsmynd?, 2017). Þessi heildarhugmynd sem einstaklingur hefur um sjálfan sig mótast 

einnig út frá því hvernig einstaklingur heldur eða ímyndar sér að aðrir sjái hann. Þar sem 
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aðrir sjá eru t.d. föt, skartgripir, húsgögn og bílar. Rannsóknir styðja hugmyndina um að 

samræmi sé á milli notkunar á vörum og sjálfsmynd neytenda þ.e.a.s. neytendur kaupa 

vörur í takt við þá sjálfsmynd sem þeir hafa. Samræmi hefur einnig fundist á milli neytenda 

og vörumerkja sem þeir velja fram yfir önnur í vöruflokkum eins og sápum og 

tannkremum. Þar að auki er samræmi á milli sjálfsímyndar neytenda og uppáhalds 

verslana (Solomon o.fl., 2010).  

3.4.4 Sálfræðilegir þættir 

Sálfræðilegir þættir hafa áhrif á hegðun neytenda en það eru fjórir mikilvægir þættir sem 

hafa áhrif á kauphegðun. Þessir þættir eru skynjun (e. perception), hvatning (e. 

motivation), trú (e. belief) og viðhorf (e. attitude) (Gajjar, 2013) en greint verður frá 

þessum þáttum í umræddum kafla. 

3.4.4.1 Skynjun 

Neytendur verða fyrir alls kyns áreiti hvert sem litið er. Þetta áreiti er ekki eingöngu 

markaðsefni heldur einnig náttúrulegt og kemur meðal annars frá umhverfi neytenda. 

Sem dæmi má nefna geltandi hund, einstakling með skærbleikt litað hár eða sólsetur sem 

er svo fallega bleikt og appelsínugult að ekki er hægt að gera annað en að stara á það. 

Auglýsingar, vöruumbúðir, útvarps- og sjónvarpsauglýsingar eru dæmi um áreiti sem 

neytendur eru stöðugt í nálægð við. Neytendur takast á við allt þetta áreiti með því að 

bregðast aðeins við hluta af því og útiloka annað (Solomon o.fl., 2010). Skynjun er ferli 

þar sem neytendur verða fyrir áreiti líkt og ljósi, litum eða hljóði, bregðast við því og túlka 

það. Hvernig neytendur sjá heiminn í kringum sig lýsir því hvernig skynjun virkar. Hvernig 

neytendur bregðast við og túlka áreiti er mjög einstaklingsbundið en það byggir á þörfum, 

gildum og væntingum þeirra (Schiffman o.fl., 2010). Þegar neytendur taka ákvarðanir um 

kaup svara þeir ekki einungis því áreiti sem þeir verða fyrir heldur einnig sinni eigin túlkun 

(Solomon o.fl., 2010). Hver einstaklingur skynjar áreiti með mismunandi hætti (Durmaz, 

2014). 

3.4.4.2 Hvatning 

Með einföldum hætti er hægt að útskýra hvatningu eða hvata sem ferli. Ferlið hefst þegar 

þörf af einhverju tagi kviknar, líkt og þörf fyrir vatnssopa, drifkraftur myndast til að 

þóknast þörfinni og svo að lokum er þörfinni fullnægt með því að drekka vatnið (Wright, 

2006). Hvatning byggir á þörf sem er nógu áríðandi til að neytandi vilji uppfylla hana (Rani, 
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2014). Eins og fyrr segir hefst kaupákvörðunarferlið þegar þörf er greind eða viðurkennd. 

Neytendur uppfylla þessar þarfir með kaupum á ýmsum vörum en þeir geta verið hvattir 

til að kaupa vörur vegna þess að þær eru hentugar, til að vera í stíl, vegna álits, fyrir 

sjálfstraustið eða til að auðveldara sé að falla inn í hópinn og vera eins og aðrir (Khan, 

2007).  

Ein þekktasta kenning um hvata er þarfapýramídi Maslows (e. Maslow‘s hierarchy of 

needs) (Wright, 2006). Þarfapýramídinn skiptist í fimm stig en þau eru líkamlegar 

grunnþarfir, öryggisþarfir, félagsþarfir, þörf fyrir virðingu og sjálfsbirting, sjá mynd 3 

(McLeod, 2020). 

Mynd 3. Þarfapýramídi Maslows (McLeod, 2020) 

Á hverju stigi í þarfapýramídanum er mismunandi hvöt eða þörf sem hefur áhrif á hegðun 

fólks. Neðst í pýramídanum eru þær þarfir sem eru allra mikilvægastar og fólk kemst ekki 

yfir á næsta þrep fyrr en það hefur uppfyllt fyrri þarfir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2006). Slíkar 

þarfir eru lífsnauðsynlegar og þegar búið er að sinna líkamlegum þörfum og 

öryggisþörfum leitar fólk oftast eftir því að tilheyra einhverju. Þörf fyrir vináttu, fjölskyldu, 

ást og umhyggju kviknar (McLeod, 2020). Ef fólk uppfyllir eða sinnir efri þörfum í 

pýramídanum leiðir það til aukins þroska. Sjálfsbirting er efsta stigið og samkvæmt 

Maslow er helsta markmið fólks að sinna þeim þörfum en ótti hindrar flesta frá því að 

komast þangað (Sigurlína Davíðsdóttir, 2006). Á efsta stiginu kviknar löngun til að verða 

besta útgáfa af sjálfum sér (McLeod, 2020). Neytendur eru hvattir af mörgum 

Sjálfsbirting

Sjálfsfylling

Virðing sjálfs og 
annarra

virðing, sjálfsálit, styrkur

Félagsþarfir

vinátta, fjölskylda, kærleikur

Öryggisþarfir

heilsa, húsaskjól, fjölskylda, vinna, 
fjárhagur

Líkamlegar grunnþarfir

matur, vatn, súrefni, kynlíf, fatnaður
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mismunandi þörfum sem eru mismikilvægar fyrir hvern og einn. Markaðsrannsóknir, 

samskipti og vöruþróun hjálpa til við að komast að því hvaða þarfir neytendur þurfa að 

uppfylla (Wright, 2006). 

3.4.4.3 Trú og viðhorf 

Lífið er stöðugur lærdómur og í gegnum lærdóm mótar fólk sér trú og viðhorf gagnvart 

ýmsum hlutum. Trú er lýsandi hugsun sem einstaklingur hefur en hún byggist á ýmsum 

þáttum eins og þekkingu, skoðunum og trausti (Purwanto, 2013). Markaðsfræðingar hafa 

áhuga á trú neytenda því hún myndar að miklu leyti ímynd vara eða vörumerkja en ímynd 

hefur oftar en ekki áhrif á kauphegðun (Jisana, 2014).  

Fólk hefur ákveðin viðhorf gagnvart trúarbrögðum, pólitík, tónlist og nánast hverju 

sem er. Viðhorf eru skoðanir eða tilfinningar sem fólk hefur gagnvart hlutum eða 

hugmyndum. Viðhorf fólks ákvarðar hvort því líki vel eða illa við eitthvað (Kotler og 

Armstrong, 2010). Það getur reynst erfitt að breyta viðhorfum fólks og því er mikilvægt 

fyrir markaðsfræðinga að leggja áherslu á að bjóða upp á vörur sem fólki líkar vel við 

frekar en að reyna að breyta viðhorfum þeirra (Purwanto, 2013). Sem dæmi má nefna 

aukna áherslu á heilsu, í stað þess að reyna að fá neytendur til að kaupa sykurdrykk væri 

betra að bjóða upp á annan valkost sem er án sykurs (Kotler og Armstrong, 2010).  

Samkvæmt Perner (e. d.) samanstanda viðhorf neytenda af trú, tilfinningum og 

hegðunaráformi (e. behavioral intentions). Neytendur geta haft jákvæða trú gagnvart 

vöru eins og kaffi en þá er jákvæða trúin t.d. sú að kaffi bragðist vel. Neytendur geta hins 

vegar einnig haft neikvæða trú gagnvart kaffi en hún getur verið sú að það er mjög auðvelt 

að sulla kaffinu þegar það er drukkið. Jákvæð eða neikvæð trú leiðir til jákvæðrar eða 

neikvæðrar tilfinningar og þar af leiðandi er hegðun neytenda mismunandi (Perner, e. d.).   
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4 Straumar og stefnur  

Matvörumarkaðurinn tekur stöðugum breytingum eins og hver annar markaður en það 

er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera alltaf á tánum, bregðast við breytingum og aðlagast 

þeim. Eftirfarandi kaflar fjalla um ýmsa strauma og stefnur á matvörumarkaði en greint 

verður frá grænni markaðssetningu, ferskleika og gæði matvara, lífrænum vörum, 

rekjanleika vara og grænmetisaðhyllingu (e. veganism). 

4.1 Græn markaðssetning 

Græn markaðssetning (e. green marketing) er talin vera ein helsta þróun í nútíma 

fyrirtækjum (Kassaye, 2001). Græn markaðssetning gengur út á að auglýsa vörur út frá 

umhverfislegum ávinningi þeirra. Slíkar vörur geta verið framleiddar með 

umhverfisvænum hætti eða vörurnar sjálfar eru umhverfisvænar. Fyrirtæki sem nýta sér 

græna markaðssetningu leggja yfirleitt mikla áherslu á að sýna samfélagslega ábyrgð 

(Ward, 2020) en frá henni verður greint í kafla 4.1.1. Vegna aukinnar áherslu á græna 

markaðssetningu nýta fyrirtæki sér t.d. ýmsar tegundir af umbúðum sem eru 

endurvinnanlegar eða endurnýtanlegar til að mæta eftirspurn neytenda (Kassaye, 2001). 

Áhugi neytenda á að kaupa vistvænar og umhverfisvænar vörur heldur áfram að aukast 

og fólk er almennt meðvitaðra um umhverfisvandann. Þar af leiðandi velja margir 

neytendur að kaupa þær vörur sem skaða ekki umhverfið fram yfir aðrar (Agyeman, 

2014). Samkvæmt Mostafa (2006) vísar græn kauphegðun til neyslu á vörum sem eru 

góðar fyrir umhverfið og eru endurvinnanlegar. Vistvænar vörur eru í einhverjum tilvikum 

dýrari en aðrar en samkvæmt rannsókn Laroche, Bergeron og Barbaro-Ferleo (2001) eru 

grænir neytendur tilbúnir að greiða hærra verð sem nemur um 10% fyrir vistvænar vörur. 

Viðskiptavinir Krónunnar hafa t.d. kallað eftir umhverfisvænum og vistvænum vörum í 

gegnum samfélagsmiðla og hefur Krónan svarað þeirri eftirspurn með breiðara úrvali af 

slíkum vörum. Krónan nýtir sér samfélagsmiðla til að vera í samskiptum við viðskiptavini 

og hafa þau fengið góð viðbrögð þar (Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, munnleg heimild, 25. 

febrúar 2020). 

4.1.1 Samfélagsleg ábyrgð 

Neytendur sem telja mikilvægt að fyrirtæki sýni samfélagslega ábyrgð verða tryggari eða 

hollari fyrirtækjum sem leggja áherslu á og standa framar en önnur fyrirtæki þegar kemur 
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að samfélagslegri ábyrgð. Græn fyrirtæki og vörumerki eru þar að auki aðlaðandi fyrir 

neytendur og starfsmenn (Green Business Bureau, 2019). Fyrirtæki geta sýnt 

samfélagslega ábyrgð með því að hanna bæði umbúðir vara og vörurnar sjálfar þannig að 

hægt sé að endurvinna þær. Einnig er hægt að sýna samfélagslega ábyrgð með því að 

sporna gegn matarsóun og farga eins litlu og hægt er (Leblanc, 2018). Samkvæmt Hjördísi 

Elsu Ásgeirsdóttur (munnleg heimild, 25. febrúar 2020) sýnir Krónan samfélagslega 

ábyrgð með ýmsum hætti en þau leggja áherslu á að draga úr umhverfisáhrifum, efla 

lýðheilsu og gera viðskiptavinum kleift að taka upplýstar ákvarðanir. Allt þetta vilja þau 

gera í samstarfi við viðskiptavini en loforð Krónunnar er að hlusta alltaf á viðskiptavini 

sína. Krónan dregur úr umhverfisáhrifum t.d. með því að minnka matarsóun og draga úr 

umbúðum. Hjördís segir að viðskiptavinir eigi að geta tekið upplýstar ákvarðanir þegar 

þeir kaupa matvöru en Krónan býður upp á vörur sem eru ódýrar og á sama eða svipuðu 

verði og samkeppnin en einnig dýrari og gæðameiri vörur. Því er mikilvægt að réttar 

upplýsingar komist til skila til viðskiptavina. 

Ein leið til að vera umhverfisvænni ásamt því að minnka matarsóun og förgun er að 

bjóða ekki upp á einnota plastumbúðir. Fjöldi matvöruverslana hafa opnað í Evrópu sem 

bjóða viðskiptavinum upp á að koma með sín eigin fjölnota ílát, fylla þau af matvöru og 

borga svo eftir þyngd (Beitzen-Heineke, Balta-Ozkan og Reefke, 2017). Hafa ber í huga að 

umbúðir gegna þó ýmsum hlutverkum eins og að vernda vörur, þær geta haft ýmis 

notagildi og hægt er að nota þær til þess að vera í samskiptum við neytendur og koma 

upplýsingum áleiðis (Risch, 2009). Þriðjungi af framleiddum plastumbúðum er fargað 

innan árs þrátt fyrir að óljóst sé hversu langan tíma það tekur fyrir plast að brotna niður 

að fullu í náttúrunni (Koelmans, 2014). Það er því mikilvægt að huga að því að minnka 

plastnotkun en samkvæmt Hjördísi Elsu Ásgeirsdóttur (munnleg heimild, 25. febrúar 

2020) eru viðskiptavinir Krónunnar í auknum mæli að óska eftir plastminni umbúðum. 

Agúrka er dæmi um vöru sem neytendur biðja hvað mest um að sé ekki í plasti en þar sem 

agúrka er að mestu leyti vatn hentar illa að hafa hana umbúðalausa segir Hjördís. Það er 

því mikilvægt að miðla réttum upplýsingum til viðskiptavina sem snúa að þessum 

málefnum. Nýverið tók Krónan einnig stóra ákvörðun varðandi plastpoka en litla 

plastpoka í grænmetis- og ávaxtadeildinni og á afgreiðslukössum er ekki að finna lengur í 

verslunum þeirra. Þetta var ferli sem tók viðskiptavini nokkrar vikur að aðlaga sig að en 

hefur tekist vel. Þar að auki býður Krónan einungis upp á burðarpoka úr sykurreyr sem 
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hægt er að flokka og eru framleiddir með umhverfisvænum hætti. Hins vegar stefnir 

Krónan á að skipta alfarið yfir í pappírspoka og fjölnota poka um leið og birgðir af 

burðarpokum úr sykurreyr hafa klárast (Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, munnleg heimild, 25. 

febrúar 2020). 

4.2 Ferskleiki og gæði matvara 

Eftirspurn neytenda eftir ferskri matvöru eykst. Gagnsæi er mikilvægt fyrir neytendur sem 

kaupa ferska matvöru en ýmsir aðrir þættir skipta máli og nefna margir að það sé 

mikilvægt að vörurnar séu án tilbúins áburðar og ólífræns skordýraeiturs. Neytendur vilja 

greiðan aðgang að upplýsingum um vörur þar sem þeir vilja vita hvað þeir eru að kaupa. 

Matvöruverslanir þurfa því að útvega nægar upplýsingar og gera þær aðgengilegar fyrir 

viðskiptavini (Zarling, 2018). Samkvæmt Hjördísi Elsu Ásgeirsdóttur (munnleg heimild, 25. 

febrúar 2020) leggur Krónan mikið upp úr því að upplýsa viðskiptavini um hvaða vörur eru 

bestar hverju sinni, þ.e.a.s. hvenær besta uppskeran er fáanleg. Grænmeti og ávextir eru 

árstíðarbundnar vörur og þar af leiðandi er aspas t.d. betri á einum árstíma en öðrum. 

Það getur verið erfitt að bjóða upp á allar tegundir allt árið um kring en það þýðir einnig 

að vörurnar geta verið misdýrar eftir árstíðum. Með því að upplýsa viðskiptavini geta þeir 

keypt grænmeti og ávexti sem eru ferskir og bestir á réttum tíma segir Hjördís. 

Gæði matvara felur í sér heilsutengda þætti, skynjun neytenda á vörunum sjálfum og 

hentugleika (Grunert, 2005). Vörur sem eru komnar á síðasta snúning eru ekki álitnar 

gæðavörur og eru yfirleitt seldar á niðursettu verði þar sem neytendur eru ekki tilbúnir 

að greiða fullt verð fyrir vörur sem uppfylla ekki gæðakröfur. Dæmi um slíkar vörur eru 

brúnir bananar (Symmank, Zahn og Rohm, 2018). Neytendur telja vörur sem eru 

óeðlilegar í útliti gæðalitlar, aðallega hvað varðar lögun, lit eða stærð og þess vegna eru 

slíkar vörur yfirleitt einnig seldar á niðursettu verði til að sporna gegn matarsóun 

(Aschemann-Witzel, de Hooge og Normann, 2016). Samkvæmt Hjördísi Elsu Ásgeirsdóttur 

(munnleg heimild, 25. febrúar 2020) býður Krónan upp á gott úrval af vörum sem eru 

,,góðar, betri og bestar.“ Það eru því „bestu“ vörurnar sem henta þeim viðskiptavinum 

sem leitast eftir gæðameiri vörum. Nýlega kom gæðaolía á markað sem er mun dýrari en 

hefðbundnar olíur og segir Hjördís að það hafi komið verulega á óvart hversu vel hún selst 

sem bendir til þess að mögulega stækkar sá markhópur sem óskar eftir meiri gæðum. 



 

34 

4.3 Lífrænar vörur og rekjanleiki vara 

Lífrænar vörur þurfa að uppfylla ákveðna staðla sem skilgreindir eru í evrópskum lögum 

varðandi framleiðslu á vörum og hvernig þær eru merktar. Vörur eru lífrænar ef og aðeins 

ef 95% af hráefnum uppfylla ákveðnar kröfur (IFST, 2018). Lífrænar vörur halda áfram að 

vera vinsælar og matvöruverslanir þurfa að hafa það í huga (Zarling, 2018). Hjördís Elsa 

Ásgeirsdóttir (munnleg heimild, 25. febrúar 2020) greinir frá því að Krónan hafi ráðist í 

þær aðgerðir að hætta að aðgreina lífrænar vörur frá öðrum vörum í verslunum. Ef 

viðskiptavinur ætlar sér að kaupa lífrænar hnetur mun hann finna þær hjá öðrum hnetum 

sem gerir leitina einfaldari. Með þessum hætti er auðveldara fyrir viðskiptavini að bera 

saman verð á lífrænum vörum og öðrum en þar að auki er þeim upplýsingum komið til 

skila að lífrænar vörur eru ekki öðruvísi vörur heldur auka þær úrvalið sem er í boði segir 

Hjördís. 

Neytendur eru í auknum mæli meðvitaðir um hvaða matvæli þeir leggja sér til munns. 

Rekjanleiki dregur úr óvissu varðandi uppruna vara með því að veita upplýsingar um 

framleiðsluferlið, frá bóndabænum og þar til varan endar í hillum verslana. Þar að auki 

veitir rekjanleiki ýmsar upplýsingar um gæði og öryggi matvæla (Choe, Park, Chung og 

Moon, 2009). Sem dæmi má nefna bændur á Íslandi en þeir eru mjög duglegir að upplýsa 

matvöruverslanir um hvaðan allar þeirra vörur koma en svo er það verkefni fyrir verslanir 

að koma þessum upplýsingum áfram til neytenda (Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, munnleg 

heimild, 25. febrúar 2020). Neytendur vilja geta tekið upplýstar ákvarðanir þegar þeir 

kaupa matvöru og með því að veita allar upplýsingar um framleiðsluferlið geta þeir gert 

það (Choe o.fl., 2009).  

4.4 Grænmetisaðhylling 

Grænmetisaðhylling heldur áfram að aukast, sífellt fleiri eru orðnir grænkerar (e. vegan) 

og framboð af vegan vörum eykst. Grænmetisaðhylling er lífsstíll þar sem einstaklingar 

forðast vörur sem unnar eru úr dýrum þar með talið matvöru og aðrar vörur eins og 

fatnað. Ástæða fyrir auknum vinsældum grænmetisaðhyllingar er t.d. vegna þess að búið 

er að sýna fram á að vörur sem unnar eru úr dýraafurðum eru oftar en ekki mjög 

óumhverfisvænar (Jallinoja, Vinnari og Niva, 2019). Heilbrigði er einn af þeim 

meginþáttum sem hvetur fólk til að verða grænkerar og taka upp slíkt mataræði. Það er 

þó gott að hafa í huga að ekki er bein tenging á milli grænmetisaðhyllingar og heilbrigðis 
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(Cheek, 2008). Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir (munnleg heimild, 25. febrúar 2020) segir að sala 

á vegan vörum í Krónunni hafi aukist að einhverju leyti en ástæða fyrir því er meðal annars 

sú að Krónan hefur gefið slíkum vörum betra og aukið pláss í verslunum. Þar af leiðandi 

er aðgengi betra fyrir viðskiptavini og eftirspurn eykst. Vörur sem koma í stað mjólkurvara 

seljast best en þær eru vinsælar hjá bæði þeim sem eru grænkerar og ekki. Neytendur eru 

einnig duglegir að prófa sig áfram með vegan vörur t.d. vegna þess að þeir þekkja aðila 

sem eru grænkerar eða einhverjir í fjölskyldunni eru grænkerar nefnir Hjördís. 
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5 Matvöruverslanir á Íslandi 

Samkeppniseftirlitið (2015) talar um dagvöruverslanir og skilgreinir dagvörur sem ,,vörur 

sem tengjast daglegum neysluþörfum fólks, mat- og drykkjarvörur, hreinlætis- og 

snyrtivörur og óvaranlegar heimilisvörur (aðallega hreingerningavörur)“ (bls. 3). 

Samkeppniseftirlitið (2012) skiptir dagvöruverslunum í fjóra flokka; stórmarkaðir, 

lágvöruverðsverslanir, verslanir sem leggja áherslu á langan opnunartíma og litlar 

matvörubúðir eða hverfisbúðir. Stórmarkaðir eru verslanir sem leggja upp úr því að bjóða 

upp á fjölbreytt vöruúrval og góða þjónustu. Lágvöruverðsverslanir eru þær verslanir sem 

bjóða alla jafna upp á lægsta vöruverðið. Verslanir sem leggja áherslu á langan 

opnunartíma eru þær sem bjóða upp á langan opnunartíma og eru oftar en ekki litlar 

verslanir með takmarkað vöruúrval. Að lokum falla hverfisverslanir eins og Pétursbúð 

undir flokkinn litlar matvörubúðir. Þó dagvöruverslunum sé skipt í fjóra flokka falla 

verslanir ekki endilega einungis í einn flokk (Samkeppniseftirlitið, 2012). 

Samkeppni á dagvörumarkaði er mikil og eru margar matvöruverslanir sem neytendur 

geta valið á milli til að gera matarinnkaup. Sem dæmi má nefna Bónus og Hagkaup sem 

eru í eigu Haga. Krónuna, Kjarval, Nóatún og Kr.- verslanir sem eru í eigu Festi 

(Samkeppniseftirlitið, 2015). Hins vegar mun síðustu Nóatúns-versluninni verða lokað í 

sumar og breytt í Krónuverslun (Atli Ísleifsson, 2020). Einnig má nefna Nettó, Krambúðina, 

Samkaup Strax og Iceland sem eru í eigu Samkaupa (Samkaup, e.d.). Þar að auki má nefna 

10-11, Fjarðarkaup, Melabúðina, Costco, Heimkaup og fleiri (Samkeppniseftirlitið, 2015).  

Matvöruverslanir hafa tekið miklum breytingum síðustu ár og eru þær flestar orðnar 

mun tæknivæddari í dag en áður. Flestar matvöruverslanir bjóða nú upp á 

sjálfsafgreiðslukassa í einhverjum af verslunum sínum en þeim fjölgar stöðugt 

(Sjálfsafgreiðslukössum fjölgar, 2019). Samkvæmt Grétu Maríu Grétarsdóttur, 

framkvæmdastjóra Krónunnar, er kosturinn við sjálfsafgreiðslukassa sá að viðskiptavinir 

geta fengið hraðari afgreiðslu, þá sérstaklega ef verið er að kaupa fáa hluti. 

Matvöruverslanir munu að öllum líkindum halda áfram að breytast og því er mikilvægt 

fyrir verslanir að bregðast við þessum breytingum (Höskuldur Marselíusarson, 2019). 

Sífellt fleiri verslanir opna netverslanir og stefnir Krónan t.d. á að opna netverslun fljótlega 

á þessu ári til þess að mæta eftirspurn og vera í takt við tímann (Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, 

munnleg heimild, 25. febrúar 2020).  
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6 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Við framkvæmd 

rannsóknarinnar var notast við megindlega aðferðafræði þar sem spurningalisti var lagður 

fyrir þátttakendur á veraldarvefnum, nánar tiltekið samfélagsmiðlinum Facebook. Fyrst 

verður greint frá mælitækinu sem var notað í rannsókninni, því næst þátttakendum og að 

lokum framkvæmd rannsóknarinnar.  

6.1 Mælitækið 

Þar sem rannsóknin var megindleg var mælitæki rannsóknarinnar spurningalisti. 

Spurningalistinn samanstóð af 12 spurningum sem voru allar lokaðar. Spurningarnar áttu 

að kanna hvaða þættir skiptu þátttakendur mestu máli við innkaup á matvöru. Fyrsta 

spurningin var notuð til að athuga hversu oft viðkomandi kaupir í matinn að jafnaði á viku. 

Spurningin átti að hjálpa til við að fá innsýn inn í kaupvenjur þátttakenda. Svör þeirra sem 

sögðust aldrei kaupa í matinn voru ekki tekin með í úrvinnslu á gögnum.  

Önnur spurning tengdist markaðsráðunum en hún átti að kanna hversu oft þátttakandi 

kaupir vörur sem hafa verið auglýstar t.d. á samfélagsmiðlum. Þriðja spurningin var 

síuspurning sem athugaði hvort þátttakandi væri grænkeri eða ekki. Ef svarið var nei fékk 

þátttakandi upp spurningu 4 sem kannaði hvort viðkomandi kaupi vegan vörur í bland við 

aðrar þó hann sé ekki grænkeri. Ef svarið var já fór þátttakandi beint í spurningu 5 og 

sleppti að svara spurningu 4.  

Spurning 5 var byggð á Likert-kvarða en þar var spurt hversu litlu eða miklu máli ýmsir 

þættir skipta þegar þátttakendur kaupa matvöru. Þættirnir voru listaðir upp fyrir 

þátttakendur og tengdust þeir markaðsráðunum fjórum og straumum og stefnum á 

matvörumarkaði. Spurt var um þætti eins og gæði, verð, hollustu, ferskleika, umbúðir 

vara og fleira. Likert-kvarði er algengur kvarði sem er einkum notaður þegar verið er að 

meta viðhorf eða skoðanir fólks (Þorlákur Karlsson, 2015a) og því var hann notaður í 

þessari rannsókn. Svarmöguleikarnir í spurningu 5 voru settir fram á slíkum fimm punkta 

kvarða þar sem 1 táknaði að þátturinn skipti mjög litlu máli en 5 táknaði að þátturinn 

skipti mjög miklu máli. 
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Í kjölfarið var spurt um sjö bakgrunnsbreytur og spurningalistinn endaði á þann veg. 

Spurt var um kyn, aldur, búsetu, heimilishagi, menntun, stöðu á vinnumarkaði og 

mánaðarlaun. Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka. 

6.2 Þátttakendur 

Könnuninni var dreift á samfélagsmiðlinum Facebook og því voru þátttakendur valdir með 

hentugleikaúrtaki. Hver sem er gat tekið þátt í könnuninni og þeir sem tóku þátt gátu deilt 

henni áfram ef þeir vildu. Alls bárust svör frá 547 einstaklingum og af þeim voru 12 

einstaklingar sem sögðust aldrei kaupa í matinn og kláruðu því ekki könnunina. 

Niðurstöður voru því skoðaðar út frá þeim 535 þátttakendum sem svöruðu allri 

könnuninni. Allir þátttakendur svöruðu öllum spurningum en 50 einstaklingar sögðust 

ekki vilja svara spurningunni um mánaðarlaun. 

Kynjahlutfall var 82,8% konur, 17,01% karlar og 0,19% aðrir. Af þátttakendum voru 

konur í miklum meirihluta en sú skekkja kemur að öllum líkindum fram vegna 

úrtaksaðferðar. Eins og sjá má í töflu 1 bárust svör frá einstaklingum á öllum aldri, stærsti 

aldurshópurinn var 20-30 ára en 29,16% þátttakenda tilheyrðu þeim hópi. Næst stærstu 

hóparnir voru 31-40 ára með hlutfallið 20,75% og 41-50 ára með hlutfallið 21,12%. Það 

var því tiltölulega jöfn dreifing á þessum þremur aldurshópum. Þátttakendur yngri en 20 

ára tilheyrðu aldurshópi með minnstu svörun og eldri en 70 ára voru næst fæstir. 7,1% 

voru á aldrinum 61-70 ára.  

 

  

Tafla 1. Kyn og aldur þátttakenda 



 

39 

Einnig var spurt um búsetu þátttakenda en flestir búa á höfuðborgarsvæðinu eða 

74,58% eins og sjá má í töflu 2. Búseta þeirra sem ekki búa á höfuðborgarsvæðinu dreifist 

um allt land en flestir af þeim búa á Suðurlandi eða 8,41% og Norðurlandi eða 6,17%. 

Einnig var spurt um heimilishagi en tæplega helmingur eða 45,23% búa með maka og 

barni/börnum. Næst flestir búa með maka án barna eða samtals 26,17%. 

Menntun þátttakenda, stöðu þeirra á vinnumarkaði og tekjur á mánuði fyrir skatta má 

sjá í töflu 3. Spurt var um menntun og höfðu flestir lokið grunnnámi á háskólastigi eða 

27,66%. Næst flestir höfðu lokið framhaldsnámi á háskólastigi eða 25,61%. Staða á 

vinnumarkaði var þannig að rúmlega helmingur þátttakenda eru launþegar í fullu starfi. 

Næst flestir voru í vinnu og námi eða 14,21%. Fæstir voru atvinnulausir í leit að vinnu eða 

einungis 1,87%. Tekjudreifingu þátttakenda má einnig sjá í töflu 3 en flestir svöruðu að 

mánaðarlaun fyrir skatta væru 401-600 þús. kr. eða 25,42%. Næst flestir svöruðu að 

mánaðarlaun fyrir skatta væru 200-400 þús. kr. eða 22,43%. Fæstir eru með hærra en 1 

milljón í mánaðarlaun eða 4,11%. 4,11% eru ekki á vinnumarkaði og 9,35% þátttakenda 

vildu ekki svara spurningunni.  

Tafla 2. Búseta og heimilishagir þátttakenda 
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6.3 Framkvæmd 

Þegar rannsakandi var búinn að semja spurningalistann var hann yfirfarinn af Þórði 

Sverrissyni, aðjúnkt við Háskóla Íslands. Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni 

Questionpro þar sem rannsakandi taldi mjög hentugt að gera netkönnun með það fyrir 

augum að ná til sem flestra þátttakenda á skömmum tíma. Áður en spurningalistinn var 

sendur út var hann forprófaður af fjölskyldu og kærasta rannsakanda til að vera viss um 

að allar spurningar væru skiljanlegar og að könnunin væri ekki of löng. Þær athugasemdir 

sem komu fram við forprófun voru lagaðar áður en könnunin var send út. Könnunin var 

formlega opnuð þann 11. febrúar 2020. Rannsakandi notaði samfélagsmiðilinn Facebook 

til að deila vefslóð könnunarinnar og allir sem vildu gátu deilt könnuninni. Þátttakendur 

fengu upplýsingar um könnunina og greint var frá því að um nafnlausa könnun væri að 

ræða. Könnuninni var lokað þann 18. febrúar 2020.  

 

  

Tafla 3. Menntun, staða á vinnumarkaði og tekjur þátttakenda 
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður úr könnuninni og reynt verður að varpa 

ljósi á hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á kauphegðun fólks á matvöru. Markmið 

rannsóknarinnar er að leitast eftir svari við rannsóknarspurningunni: Hvaða þættir munu 

hafa áhrif á kauphegðun fólks á matvöru í náinni framtíð? 

7.1 Almennar spurningar 

Spurning 1 kannaði hversu oft fólk kaupir í matinn að jafnaði á viku, sjá mynd 4. 

Niðurstöður voru þær að 52,9% þátttakenda sögðust kaupa 1-2 sinnum í matinn að 

jafnaði á viku. Næst flestir sögðust kaupa 3-4 sinnum í viku. Framkvæmt var t-próf óháðra 

úrtaka (e. independent t-test) til að kanna hvort munur væri á kynjum. Ekki fannst munur 

á milli kynja en karlar og konur kaupa þar af leiðandi svipað oft í matinn á viku.  

Spurning 2 athugaði hversu sjaldan eða oft fólk kaupir matvöru sem hefur verið auglýst 

á t.d. Facebook, öðrum samfélagsmiðlum eða í dagblöðum, sjá mynd 5. 36,07% sögðust 

kaupa matvöru sem hafa verið auglýstar mjög sjaldan og 35,51% sögðust gera það frekar 

sjaldan. Einungis 7,48% þátttakenda sögðust kaupa vörur sem hafa verið auglýstar frekar 

oft.  

Mynd 4. Hversu oft kaupir þú í matinn að jafnaði á viku? 
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Spurning 3 var síuspurning sem kannaði hvort þátttakendur væru grænkerar eða ekki. 

98,5% þátttakenda svöruðu spurningunni neitandi og 1,5% játandi. Þeir sem svöruðu 

spurningunni játandi fóru beint í spurningu 5 en þeir sem svöruðu neitandi fengu 

spurningu 4 í kjölfarið. Spurning 4 kannaði hvort þátttakendur kaupi vegan vörur í bland 

við aðrar vörur, þá aðallega kjötlíki, vörur sem koma í stað mjólkurvara eða aðrar 

sambærilegar vörur. 61,1% þátttakenda sögðust ekki kaupa vegan vörur í bland við aðrar 

vörur en 38,9% sögðust gera það. Kí-kvaðrat var notað til að kanna hvort tengsl væri á 

milli kynja og hvort þau kaupi vegan vörur í bland við aðrar vörur eða ekki. Þegar það var 

kannað kom í ljós að tengsl eru á milli kynja (χ2 (2, N=527)= 5,98, p<0,05). Hlutfall kvenna 

(87,8%) í hópi þeirra sem kaupa vegan vörur í bland við aðrar er mun hærra en karla 

(12,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Hversu sjaldan eða oft kaupir þú matvöru sem hefur verið auglýst t.d. 
á Facebook, öðrum samfélagsmiðlum eða í dagblöðum? 
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7.2 Áhrifaþættir kauphegðunar á matvöru 

Í töflu 4 má sjá áhrifaþætti sem nefndir voru í könnuninni ásamt mælingum á meðaltali 

og staðalfráviki. Staðalfrávik er mæling sem gefur til kynna hversu ólíkar tölur eru og sýnir 

dreifingu talna með því að skoða frávik talnanna frá meðaltali. Til að hægt sé að reikna 

staðalfrávik þarf einnig að reikna meðaltal (Þorlákur Karlsson, 2015b). Áhrifaþættirnir eru 

raðaðir eftir meðaltali í töflunni, frá hæsta meðaltali sem var 4,499 til lægsta sem var 

2,398. 

Tafla 4. Meðaltal og staðalfrávik áhrifaþátta 

Áhrifaþættir Gild svör Meðaltal Staðalfrávik 

Ferskleiki 

Gæði 

Hollusta 

Verð 

Plastumbúðir í lágmarki 

Umhverfisvænar umbúðir 

Afsláttur 

Rekjanleiki (upplýsingar um hvar varan er framleidd, t.d. frá hvaða bóndabýli) 

Lífrænt ræktað 

Þekkt vörumerki 

Staðsetning vara í verslunum 

Umbúðir vara (flottar eða áberandi umbúðir) 

535 

535 

535 

535 

535 

535 

535 

535 

535 

535 

535 

535 

4,499 

4,320 

3,987 

3,942 

3,673 

3,508 

3,413 

3,151 

2,832 

2,811 

2,434 

2,398 

0,639 

0,648 

0,720 

0,854 

1,056 

1,042 

0,987 

1,132 

1,089 

0,989 

1,059 

1,004 

Ferskleiki var sá áhrifaþáttur sem mældist með hæsta meðaltalið (M=4,499, sf=0,639, 

N=535) og skiptir því mestu máli samkvæmt þátttakendum. 56% svarenda sögðu að 

ferskleiki skipti mjög miklu máli þegar þeir kaupa matvöru. Gæði var sá áhrifaþáttur sem 

mældist með næst hæsta meðaltalið (M=4,320, sf=0,648, N=535) og skiptir því næst 

mestu máli við kaup á matvöru samkvæmt þátttakendum. 54,58% svarenda sögðu gæði 

skipta frekar miklu máli við innkaup á matvöru. Staðsetning vara í verslunum (M=2,434, 

sf=1,059, N=535) mældist með næst lægsta meðaltalið en 38,32% svarenda þótti sá 

áhrifaþáttur hvorki skipta litlu né miklu máli. Umbúðir vara var sá þáttur sem mældist 

með lægsta meðaltalið (M=2,398, sf=1,004, N=535) og er þ.a.l. sá áhrifaþáttur sem skiptir 

minnstu máli þegar kemur að matvörukaupum samkvæmt þátttakendum. Hollusta 

(M=3,987, sf= 0,720, N=535) og verð (M=3,942, sf=0,854, N=535) mældust einnig með 
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hátt meðaltal og skipta þátttakendur að meðaltali miklu máli þegar um matarinnkaup er 

að ræða. Plastumbúðir í lágmarki (M=3,673, sf=1,056, N=535) og umhverfisvænar 

umbúðir (M=3,508, sf=1,042, N=535) fylgdu í kjölfarið en 43,93% þátttakenda sögðu 

plastumbúðir í lágmarki skipta frekar miklu máli og 45,61% þátttakenda sögðu slíkt hið 

sama varðandi umhverfisvænar umbúðir. Rekjanleiki (M=3,151, sf=1,132, N=535) og 

lífrænt ræktað (M=2,832, sf=1,089, N=535) mældust ekki með hátt meðaltal en 11,03% 

sögðu rekjanleika skipta mjög miklu máli og 5,05% sögðu lífrænt ræktað skipta mjög miklu 

máli.  

7.2.1 Kyn og áhrifaþættir 

T-próf óháðra úrtaka var framkvæmt til að athuga hvort munur væri á viðhorfi kynja á 

mikilvægi áhrifaþátta þegar kemur að innkaupum á matvöru. Marktækur munur fannst á 

milli kynja hjá áhrifaþættinum hollusta en konum (M=4,04, sf=0,672, N=443) þykir 

hollusta skipta meira máli þegar þær kaupa matvöru en körlum [(M=3,76, sf=0,886, 

N=443), t(532)=-2,84, p=0,006]. Ferskleiki var sá áhrifaþáttur sem skoraði hæst hjá báðum 

kynjum og skiptir því mestu máli en þó reyndist munur á milli kynja (t(532)=-2,42, 

p=0,018) þar sem konur (M=4,54, sf=0,598, N=443) telja eiginleikann skipta meira máli en 

karlar (M=4,33, sf=0,775, N=91). Munur er á milli kynja þegar kemur að áhrifaþættinum 

afsláttur, konum (M=3,46, sf=0,944, N=443) þykir afsláttur skipta meira máli þegar þær 

kaupa matvöru en körlum [(M=3,2, sf=0,944, N=443), t(532)=-2,1, p=0,038]. Þar að auki 

er munur á milli kynja þegar áhrifaþátturinn lífrænt ræktað er skoðaður en konum 

(M=2,91, sf=1,052, N=443) þykir sá þáttur skipta meira máli en körlum [(M=2,45, 

sf=1,176, N=91), t(532)=-3,49, p=0,01]. Umhverfisvænar umbúðir skipta konur (M=3,59, 

sf=0,971, N=443) meira máli en körlum [(M=3,09, sf=1,262, N=91), t(532)=-3,61, p=0,000] 

og að lokum finnst konum (M=3,77, sf=0,986, N=443) einnig plastumbúðir í lágmarki 

skipta meira máli þegar þær kaupa matvöru heldur en körlum [(M=3,21, sf=1,252, N=91), 

t(532)=-4, p=0,000]. 

Ekki var marktækur munur á kynjum þegar áhrifaþættirnir gæði, verð, staðsetning vara 

í verslunum, þekkt vörumerki, umbúðir og rekjanleiki vara voru skoðaðir og bornir saman. 

Hins vegar voru bæði kyn sammála því að gæði og verð séu áhrifaþættir sem skipta miklu 

máli en hinir þættirnir skiptu ekki eins miklu máli. 
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7.2.2 Aldur og áhrifaþættir 

Einhliða dreifigreining (e. one way ANOVA) var framkvæmd ásamt eftiráprófi til að komast 

að því hvort munur væri á aldri og hvaða áhrifaþættir skipta þátttakendur máli. 

Eftiráprófið segir til um hver munurinn er. Munur var á mikilvægi áhrifaþátta hjá 

aldurshópum en ferskleiki var sá áhrifaþáttur sem skipti mestu máli hjá öllum 

aldurshópum og umbúðir vara og staðsetning vara í verslunum skipti minnstu máli hjá 

öllum aldurshópum. Gæði, ferskleiki, umbúðir vara og lífrænt ræktað voru þeir 

áhrifaþættir þar sem munur fannst. Eta gildi var reiknað til að athuga hvort munur á 

meðaltali aldurshópanna væri lítill, meðal eða mikill. 

Munur á milli aldurshópa var meðalmikill hjá áhrifaþættinum gæði þar sem reiknað 

Eta gildi var 0,066. Aldurshópunum yngri en 20 ára (M=3,67, sf=0,5, N=9) og 20-30 ára 

(M=4,12, sf=0,685, N=156) fannst sá áhrifaþáttur skipta minna máli en eldri hópum; 31-

40 ára (M=4,38, sf=0,714, N=111), 41-50 ára (M=4,39, sf=0,589, N=113), 51-60 ára 

(M=4,47, sf=0,522, N=97) og 61-70 ára [(M=4,53, sf=0,506, N=38), F(6, 528)=6,234, 

p<0,05]. 

Einnig fannst munur á aldurshópum þegar áhrifaþátturinn ferskleiki var skoðaður en 

aldurshópnum 20-30 ára (M=4,33, sf=0,755, N=156) finnst sá áhrifaþáttur skipta minna 

máli við innkaup á matvöru en aldurshópunum 41-50 ára (M=4,58, sf=0,547, N=113) og 

51-60 ára [(M=4,63, sf=0,527, N=97), F(6, 528)=3,495, p<0,05].  

Umbúðir vara skipta aldurshópnum 20-30 ára (M=2,69, sf=1,007, N=156) meira máli 

við matarinnkaup en aldurshópunum 31-40 ára (M=2,29, sf=0,994, N= 111), 51-60 ára 

(M=2,27, sf=0,963, N=97) og 61-70 ára [(M=2,08, sf=1,024, N=38), F(6, 528)=4,005, 

p<0,05]. Reiknað Eta gildi var 0,0435 og því var munurinn ekki mikill.  

Aldurshópurinn 61-70 ára (M=3,39, sf=0,974, N=38) þykir áhrifaþátturinn lífrænt 

ræktað skipta meira máli en aldurshópunum 20-30 ára (M=2,78, sf=1,138, N=156), 41-50 

ára (M=2,75, sf=1,073, N=113) og 51-60 ára [(M=2,69, sf=1,064, N=97), F(6, 528)=2,239, 

p<0,05] en reiknað Eta gildi var 0,0248. 

7.2.3 Heimilishagir og áhrifaþættir 

Þegar heimilishagir og áhrifaþættir eru skoðaðir kemur í ljós að munur er á hversu miklu 

máli gæði skipta þeim aðilum sem búa í foreldrahúsum (M=3,98, sf=0,652, N=55) og þeim 

sem búa einir (M=4,39, sf=0,593, N=56), búa með maka án barna (M=4,34, sf=0,607, 
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N=140), búa með maka og barni/börnum (M=4,35, sf=0,679, N=242) og þeim sem búa 

einir með barni/börnum (M=4,42, sf=0,561, N=33). Þeir sem búa í foreldrahúsum finnst 

gæði matvara skipta minna máli en aðilar með ofangreinda heimilishagi (F(5, 529)=3,587, 

p<0,05). 

Einnig mátti sjá mun þegar horft var til áhrifaþáttarins umbúðir vara en þeir sem búa í 

foreldrahúsum (M=2,84, sf=0,938, N=55) finnst umbúðir vara skipta meira máli þegar þeir 

kaupa matvöru en þeim sem búa einir (M=2,23, sf=1,062, N=56), búa með maka án barna 

(M=2,36, sf=0,991, N=140), búa með maka og barni/börnum (M=2,39, sf=0,985, N= 242) 

og búa einir með barni/börnum [(M=2,03, sf=1,045, N=33), F(5, 529)=3,668, p<0,05]. 

Reiknað Eta gildi var 0,0335 og því var munurinn ekki mikill. Ekki fannst munur á mikilvægi 

annarra áhrifaþátta þegar kom að heimilishögum þátttakenda. 

7.2.4 Menntun og áhrifaþættir 

Munur er á milli menntunarhópa og ákveðna áhrifaþátta en þegar áhrifaþátturinn gæði 

var skoðaður kom í ljós að um mun var að ræða. Þátttakendur sem lokið hafa 

framhaldsnámi á háskólastigi (M=4,49, sf=0,570, N=137) telja gæði skipta meira máli við 

kaup á matvöru en þeir sem lokið hafa grunnskólaprófi (M=4,17, sf=0,673, N=59) og 

stúdentsprófi [(M=4,15, sf=0,636, N=109), F(5, 529)=4,863, p<0,05]. Reiknað Eta gildi var 

0,044.  

Einnig fannst munur þegar áhrifaþátturinn hollusta var skoðaður en þeir þátttakendur 

sem lokið hafa framhaldsnámi á háskólastigi (M=4,14, sf=0,778, N=137) telja hollustu 

skipta meira máli en þeir sem lokið hafa grunnskólaprófi eða minna (M=3,75, sf=0,801, 

N=59) og þeir sem hafa lokið iðnnámi [(M=3,81, sf=0,718, N=57), F(5, 529)=3,661, 

p<0,05]. Munurinn var hins vegar ekki mikill á milli hópa þar sem reiknað Eta gildi var 

aðeins 0,033. 

Þátttakendur sem lokið hafa stúdentsprófi (M=2,7, sf=1,023, N=109) telja þar að auki 

umbúðir vara skipta meira máli en þeir sem lokið hafa iðnnámi (M=2,11, sf=0,994, N=57) 

og framhaldsnámi á háskólastigi [(M=2,31, sf=1,020, N=137), F(5, 529)=4,487, p<0,05]. 

Reiknað Eta gildi var 0,041. Enginn munur fannst á menntunarhópum og öðrum 

áhrifaþáttum. 
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7.2.5 Staða á vinnumarkaði og áhrifaþættir 

Þátttakendur sem eru launþegar í fullu starfi (M=4,38, sf=0,620, N=285) finnst gæði skipta 

meira máli við kaup á matvöru en þeir sem eru í námi [(M=4, sf=0,707, N=33), F(6, 

528)=3,315, p<0,05]. Reiknað Eta gildi var 0,036. Þátttakendur í vinnu og námi (M=2,76, 

sf=1,005, N=76) finnst umbúðir vara skipta meira máli en launþegum í fullu starfi (M=2,32, 

sf=0,960, N=285) og þeir sem eru á eftirlaunum [(M=1,95, sf=1,099, N=20), F(6, 

528)=4,071, p<0,05]. Reiknað Eta gildi var 0,044. Ekki fannst munur á stöðu á 

vinnumarkaði og öðrum áhrifaþáttum.  

7.2.6 Mánaðarlaun og áhrifaþættir 

Mánaðarlaun þátttakenda geta haft áhrif á hversu litlu eða miklu máli þrír áhrifaþættir 

skipta en þeir eru gæði, verð og afsláttur. Framkvæmd var einhliða dreifigreining til að 

komast að því hvort um mun var að ræða. Þegar áhrifaþátturinn gæði var skoðaður fannst 

munur en þátttakendur með mánaðarlaun lægri en 200 þúsund krónur (M=3,98, 

sf=0,737, N=47) fannst gæði skipta minna máli en þeir sem eru með 401-600 þús (M=4,43, 

sf=0,604, N=136) og 601-800 þúsund krónur [(M=4,45, sf=0,556, N=101), F(7, 527)=4,237, 

p<0,05] í mánaðarlaun.  

Einnig var munur á því hversu litlu eða miklu máli verð skipti tekjuhópum en 

þátttakendur með hærri en 1 milljón krónur (M=3,23, sf=1,270, N=22) í mánaðarlaun 

þótti verð skipta minna máli en lægri tekjuhópum; lægri en 200 þús (M=4,11, sf=0,938, 

N=47), 200-400 þús (M=4,02, sf=0,809, N=120), 401-600 þús (M=4,01, sf=0,730, N=136) 

og 601-800 þúsund krónur [(M=3,94, sf=0,870, N=101), F(7, 527)= 3,351, p<0,05]. Verð 

skiptir, þar af leiðandi, lægsta tekjuhópinn mestu máli. Reiknað Eta gildi var 0,0426. Þá 

var munur á milli tekjuhópa og afsláttar en sá þáttur skiptir minna máli fyrir tekjuhópinn 

hærri en 1 milljón (M=2,45, sf=1,101, N=22) heldur en lægri tekjuhópa; lægri en 200 þús 

(M=3,64, sf=0,845, N=47), 200-400 þús (M=3,48, sf=0,952, N=120), 401-600 þús (M=3,51, 

sf=0,974, N=136) og 601-800 þúsund krónur (M=3,38, sf=1,028, N=101). Reiknað Eta gildi 

var 0,056. 
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8  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að leitast eftir svari við rannsóknarspurningunni: Hvaða 

þættir munu hafa áhrif á kauphegðun fólks á matvöru í náinni framtíð? Niðurstöður sýndu 

fram á að af þeim 12 áhrifaþáttum sem listaðir voru upp í könnuninni var ferskleiki sá 

áhrifaþáttur sem þátttakendum þótti skipta mestu máli þegar um matarinnkaup er að 

ræða en samkvæmt Zarling (2018) er eftirspurn neytenda eftir ferskum vörum stöðugt að 

aukast. Konum þótti hins vegar ferskleiki skipta meira máli en körlum við matarinnkaup 

en þó mældist ferskleiki með hæsta meðaltalið hjá báðum kynjum. Þar að auki fannst 

munur á aldurshópum en þátttakendur á aldrinum 20-30 ára þykir ferskleiki skipta minna 

máli en þátttakendum á aldrinum 41-50 og 51-60 ára en samkvæmt Kotler og Keller 

(2011) er aldur mikilvægur áhrifaþáttur kauphegðunar og neytendur kaupa yfirleitt ekki 

það sama á tvítugsaldri og á efri árum (Rani, 2014). Líkt og Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir 

(munnleg heimild, 25. febrúar 2020) greindi frá leggur Krónan mikið upp úr því að upplýsa 

viðskiptavini um hvaða vörur eru bestar hverju sinni. Það er mikilvægt að því verði haldið 

áfram svo viðskiptavinir geti keypt ferskar vörur þar sem ferskleiki skiptir þá miklu máli. 

Gæði var sá áhrifþáttur sem skipti þátttakendur næst mestu máli. Munur var á milli 

aldurshópa en þátttakendur yngri en 20 ára og 20-30 ára finnst gæði skipta minna máli 

en eldri aldurshópum þegar um matarinnkaup er að ræða. Þarfir og langanir breytast eftir 

því sem einstaklingar eldast en aldur er stór partur af einkennum neytenda og 

kauphegðun þeirra (Solomon, 2011). Þátttakendur sem búa í foreldrahúsum þykir einnig 

gæði skipta minna máli en þeir sem búa einir, búa með maka án barna eða með 

barni/börnum og þeim sem búa einir með barni/börnum en þetta er í samræmi við fræðin 

þar sem lífsferilsstig hefur áhrif á kauphegðun (Kotler og Armstrong, 2010). Þegar 

einstaklingar flytja að heiman getur kauphegðun breyst til muna bæði hjá þeim sem hafa 

flutt að heiman og hjá fjölskyldunum sem þeir bjuggu hjá (Solomon o.fl., 2010). 

Þátttakendum sem lokið hafa framhaldsnámi á háskólastigi finnst gæði skipta meira máli 

en þeim sem lokið hafa grunnskólaprófi og stúdentsprófi. Þar að auki fannst 

þátttakendum með mánaðarlaun lægri en 200 þúsund krónur gæði skipta minna máli en 

þátttakendum með 401-600 og 601-800 þúsund krónur í mánaðarlaun. Hollusta og verð 

voru þeir þættir sem fylgdu í kjölfarið og skipta þátttakendur frekar miklu máli en aukin 
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áhersla á heilsu og líkamshreysti hefur leitt til þess að eftirspurn eftir hollum vörum og 

fjölbreyttri fæðu hefur aukist (Kotler og Armstrong, 2010).  

Eins og fyrr segir er samval markaðsráða notað til að mynda þau viðbrögð sem fyrirtæki 

vilja fá frá markhópi þeirra (Kotler og Armstrong, 2010). Verð var sá markaðsráði sem 

þátttakendum þótti skipta mestu máli en það er í samræmi við rannsóknir sem hafa sýnt 

fram á að neytendur kaupa yfirleitt vörur á grundvelli verðs frekar en annarra 

markaðsráða (Peter og Donnelly, 2007). Þátttakendur með hærri en 1 milljón krónur í 

mánaðarlaun telja verð skipta minna máli en lægri tekjuhópar og það sama gildir um 

afslátt. Afsláttur var með næst hæsta meðaltalið en sá áhrifaþáttur tengist 

markaðsráðnum kynningarstarf. Þátttakendum þykir afsláttur skipta frekar miklu máli 

þegar þeir kaupa matvöru en afsláttur getur einmitt ýtt við neytendum og fengið þá til 

þess að prófa nýjar vörur (Egan, 2015). 36,01% þátttakenda sögðust kaupa matvöru sem 

hafa verið auglýstar mjög sjaldan og má því segja að þátttakendur telji auglýsingar sem 

tengjast einnig kynningarstarfi, ekki mikilvægar. Fræðin segja þó að kynningarstarf sé 

mikilvægt og að það geti haft áhrif á hugsunarhátt, tilfinningar, upplifun og kaup neytenda 

(Khan, 2014) en það má vel vera að þátttakendur geri sér ekki grein fyrir þeim áhrifum 

sem auglýsingar hafa á þá. Staðsetning vara í verslunum var með næst lægsta meðaltalið 

af markaðsráðunum fjórum og skiptir hvorki litlu né miklu máli fyrir þátttakendur þegar 

um matarinnkaup er að ræða. Samkvæmt Larson (2006) skiptir staðsetning vara í 

verslunum máli þar sem neytendur eiga það til að taka ekki jafn vel eftir þeim vörum sem 

eru t.d. staðsettar of neðarlega eða ofarlega í hillum verslana. Þó þátttakendur telji 

staðsetningu vara í verslunum hvorki skipta litlu né miklu máli láta þeir það mögulega 

hafa áhrif á sig ómeðvitað. Umbúðir vara er sá áhrifaþáttur sem tengist fjórða og síðasta 

markaðsráðnum sem er varan sjálf en hann mældist með lægsta meðaltalið. Samkvæmt 

Rettie og Brewer (2000) geta umbúðir vara haft áhrif á kaupákvörðun neytenda og minni 

þeirra. Þar að auki þurfa umbúðir að vera áberandi því á stuttum tíma verða þær að fanga 

athygli neytenda (Dantas o.fl., 2004). Þátttakendur telja umbúðir vara ekki skipta miklu 

máli en þó eru líkur á því að þeir geri sér ekki grein fyrir að þeir velja vörur sem fanga 

athygli þeirra ómeðvitað.  

Umhverfisvænar umbúðir var þáttur sem mældist með tiltölulega hátt meðaltal og 

þátttakendum finnst hann skipta frekar miklu máli. Þetta er í samræmi við rannsóknir en 
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samkvæmt Agyeman (2014) er áhugi neytenda á að kaupa umhverfisvænar og vistvænar 

vörur að aukast. Ef til vill mun eftirspurn eftir umhverfisvænum umbúðum og vörum 

halda áfram að aukast á næstu árum en líkt og Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir (munnleg 

heimild, 25. febrúar 2020) greindi frá hefur Krónan svarað eftirspurn neytenda eftir 

umhverfisvænum vörum og líklegt er að framboð af slíkum vörum haldi áfram að aukast. 

Plastumbúðir í lágmarki mældist einnig með frekar hátt meðaltal og er það í samræmi við 

það sem Hjördís nefnir en viðskiptavinir Krónunnar eru í auknum mæli að kalla eftir 

plastminni umbúðum. Fjöldi matvöruverslana í Evrópu selja nú vörur eftir þyngd og 

viðskiptavinir geta fyllt eigin fjölnota ílát af matvöru (Beitzen-Heineke o.fl., 2017) en 

eftirspurn eftir slíkum verslunum hérlendis gæti aukist. Konum þykir áhrifaþættirnir 

umhverfisvænar umbúðir og plastumbúðir í lágmarki skipta meira máli en körlum.  

Rekjanleiki vara mældist ekki með hátt meðaltal en þó voru 11,03% sem sögðu að 

rekjanleiki skipti mjög miklu máli við matarinnkaup. Rekjanleiki veitir upplýsingar um 

gæði, öryggi, uppruna vara og framleiðsluferlið. Þar sem neytendur eru í auknum mæli 

meðvitaðir um hvaða matvæli þeir leggja sér til munns (Choe o.fl., 2009) gæti rekjanleiki 

skipt neytendur meira máli í náinni framtíð. Lífrænt ræktað var eiginleiki sem mældist 

með frekar lágt meðaltal en lífsstíll neytenda hefur áhrif á hegðun þeirra og 

kaupákvarðanir (Rani, 2014) og því getur verið að þátttakendur sem tóku þátt í 

könnuninni hafi ekki sérþarfir þegar kemur að lífrænt ræktaðri matvöru. Hjördís Elsa 

Ásgeirsdóttir (munnleg heimild, 25. febrúar 2020) nefndi þó að Krónan aðgreini ekki 

lengur lífrænar vörur frá öðrum í verslunum en það má því álykta að einhverjir neytendur 

geri sér ekki grein fyrir því þegar þeir kaupa lífrænar vörur og segi því að sá áhrifaþáttur 

skipti ekki miklu máli þegar um matarinnkaup er að ræða. 

Aðeins 1,5% þátttakenda voru grænkerar en skýring á því getur verið vegna stærðar 

úrtaksins. Hins vegar kom skemmtilega á óvart að 38,9% þeirra sem eru ekki grænkerar 

sögðust kaupa vegan vörur í bland við aðrar en það er í samræmi við það sem Hjördís Elsa 

Ásgeirsdóttir (munnleg heimild, 25. febrúar 2020) nefndi en vörur sem koma í stað 

mjólkurvara seljast mest í Krónunni og eru vinsælar hjá öllum hópum. Þar að auki er fólk 

að prófa sig áfram með þessar vörur útaf mismunandi ástæðum sem getur skýrt hlutfall 

þeirra sem svöruðu spurningunni játandi. Áhugi neytenda á að kaupa umhverfisvænar 

vörur heldur áfram að aukast (Agyeman, 2014) og þar sem ein ástæða fyrir auknum 
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vinsældum grænmetisaðhyllingar er sú að grænmetisaðhylling eru umhverfisvænni 

(Jallinoja o.fl., 2019) er líklegt að grænkerum fari áfram fjölgandi. 

8.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Þar sem notast var við hentugleikaúrtak í rannsókninni getur úrtaksskekkja myndast en 

hún getur haft áhrif á niðurstöður. Breytileiki í þýðinu og stærð úrtaksins getur valdið 

skekkju en nákvæmari niðurstöður væri hægt að fá með stærra úrtaki. Af þeim sem tóku 

þátt í könnuninni voru konur í miklu meirihluta og því var dreifing á milli kynja ójöfn. 

Þátttakendur yngri en 20 og eldri en 70 ára voru langfæstir og það hefði verið æskilegt að 

ná til fleiri í þeim aldurshópum þar sem áhrifaþættir skipta yfirleitt mismiklu máli fyrir 

mismunandi aldurshópa. 

Áhugavert væri að gera viðameiri og ítarlegri rannsókn til að fá betri innsýn í hvaða 

þættir munu hafa áhrif á kauphegðun fólks á matvöru í náinni framtíð en með þessari 

rannsókn telur rannsakandi að hægt sé að fá ágæta hugmynd um hvaða þættir skipta fólki 

máli þegar það kaupir matvöru. Hægt er draga þá ályktun að mikilvægt sé fyrir 

matvöruverslanir að bjóða upp á ferskar og hollar gæðavörur á góðu verði því samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar eru það þeir áhrifaþættir sem tróna á toppnum og þykja 

mikilvægastir. 
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